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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

compuesto
COMPOSTO: Tipo de capital que, juntamente com a Toscana, é uma das contribuições para a ordem clássica
romanas.

comté
Comte: Franche-Comté, feito de leite de vaca, queijo prensado colar cozido e casca escovada natural.

comucho
Comucho: Em Chile, grupo. Monte, mob.

comunque
E: no México, o termo dado ao fruto que ainda imaturo.

con
COM: Deus cultuado pelos índios peruanos em tempos pré-colombianos.

con qué
O que: Locução adversativo, ou seja, com razão, causa ou motivo.

cona
Piada: No CHile e no passado, guerra indígena, soldado.

conac
BRANDY: Brandy de alto teor alcoólico, obtida pela destilação de vinhos soltos e envelhecido em barris de carvalho.

conana
CONANA: Na Bolívia, insistente.

concasser
Concasser: Cortar, cortar ou esmagar uma substância mais ou menos áspera.

concepto de dinamico
DINÂMICA: Pertencentes ou relativos à força, quando produz movimento.

concha
SHELL: Moeda de cobre que valia dois trimestres, ou seja, oito maravedis.

concha
Shell: Pequena medida para fluidos utilizados pelos hebreus e gregos, que pesava 5 oitavas castellanas.

concha
SHELL: pedaço de louça de forma oblonga, onde é servido o hors d'oeuvres.

concha
SHELL: Na América, instrumento musical de corda que é fabricada com a casca de um tatu.

concha lapa
Lapa concha: no México, moluscos que consumiu seu pé ou calo, que é amarelo.

conchabado
CONLUIO, DA: unida, associada, desde que em conformidade com outras pessoas para um concreto de propósito,
frequentemente ilícito.

conchuda
CONCHUDA: menina grande, bem desenvolvido em seu físico.

conciente
CIENTE: Pensamento; incorrecções por consciente.

concordia
CONCORDIA: Asteroide o número 58, da série.

condoches
Condoches: No México, gorditas, feito de milho, chicoteado banha e soro de leite coalhado, assando no forno e é
acompanhado por feijão.

condoro
CONDORO: No Chile, imperícia grave e vergonhoso.

condrinque
CONDRINQUE: moeda de prata de Pequim equivalente a 34 maravedis de velo.

condro
CONDRO: Esferolita de alguns milímetros de diâmetro, que está localizado em litosideritos de meteoritos e consiste de
cristais de olivina e bronzite e válidos, que tendem a ter estrutura irradiada ou granulação fina laminado.

condrodita
Chondrodite: Nesosilicato de fluoreto de magnésio com impurezas de ferro, titânio, alumínio e manganês, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

conduj
Conduj: No México, as uvas de montanha.

condumbio
Condumbio: Semelhante ao palanqueta, doce feito com açúcar mascavo e nozes, mel ou outros frutos secos.

condumio
PRATO: Na Andaluzia, em massa ou crasitud do útero ou da mama.

condumio
PRATO: As borras de vinho.

condumio
PRATO: No México, certos tipos de torrone.

condúa
Condua: No México, cahuayote, escalada da família da planta asclepiadaceas.

conecuh
CONECUH: No Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

conejera
COELHEIRA: Figurativo e familiarmente, caverna ou estreito do site que muitas pessoas juntas.

conejillo
Guiné: Pão doce que é feito da mesma forma que o hojaldra dos vales centrais de Oaxaca, só que este tem a forma do
animal.

conejo
Coelho: peixe truta de Cuba.

confidente
CONFIDENTE: Sofá de dois lugares.

confit
Confit de: Ave trimestre 40 parte; ganso, pato ou peru ) , ou carne cozida na gordura e preservado em uma jarra.

confrides
CONFRIDES: Município espanhol na província de Alicante.

confuciusornis
Confuciusornis: Gênero de pássaro pré-histórico do tamanho de um corvo que viveu no final do período Cretáceo no
que é hoje a China atual.

conga

CONGA: instrumento musical membranophone dos bens da percussão africana que foi desenvolvida em Cuba.

congargalla
CONGARGALLA: Na Colômbia, pingente de ornamento que eles muitas vezes usam umas roupas-

congargalla
CONGARGALLA: Grande inclinação.

conge
CONGELADOS: Medida para líquidos que usaram Hebreus, gregos e romanos.

congrio
CONGRO: Árvore indeterminada de Venezuela, casca áspera e madeira compacta, dura e bastante pesada.

congrio
CONGRO: Osteictio, peixes como a enguia, o corpo de carne cinzenta escura Kosswigichthys e valorizada.

coni
Coni: No pássaro de México, Turquia.

conibare
Conibare: No México, chan, planta da família das leguminosas.

conicalcita
CONICHALCITE: Minério arseniato minerais os fosfatos do grupo adelita descloicita que cristaliza no sistema
ortorrômbico e disfenoidal.

conil
CONIL: Pele de coelho.

conin
CONIN: A albumina de ovo.

conios
CÓNIOS: Antiga tribo ibérico que viveu na atual sul de Portugal.

conirostrum
Comirostrum: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros traupidos. que você habita as florestas da
América do Sul.

connecticut
CONNECTICUT: Estado dos Estados Unidos. UU.

cono
Cone: Sólido limitado por um plano que corta a uma superfície fechada cínica.

cono
Cone: células sensíveis à luz que fica localizado na retina dos vertebrados.

cono de lechecilla
Cone de Lechecilla: pão doce, que consiste de um cone de hojaldrada do tipo colar cheio de lechecilla.

conodis
CONODIS: Velo pequena moeda em Goa e no Reino de Cochim, equivalente a 4 maravedis de velo.

conopophaga
Castanha: Um género de aves passeriformes da família da conopofagidos, cujas espécies são nativas da América do
Sul e conhecido como o jejeneros, jogar tocos ou campainhas.

conopophila
Conopophila: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros melifagidos.

conothraupis
Preto e branco: Um género de aves passeriformes da família da traupidos pássaros cujos membros são conhecidos
como saíras ou fruta.

conozqui
Conozqui: Ave de México.

constancia
Registro: Número de asteroide 315, da série.

constantino
Constantino: No México, roubá-lo, peixe.

constanza
CONSTANZANA: Município espanhol na província de Ávila.

consueta
Consueta: Aragão, analejo.

contador
CONTADOR: Espécie de área de trabalho ou lixo, com várias gavetas, sem portas ou ornamentos de serifas.

contante y sonante

Dinheiro vivo: em Aragão, pagos no local, em dinheiro.

conten
CONTEN: Em Cuba, lancil.

contera
Dica: O conjunto de três versos com que o tiro é dado a Sistina.

contera
Dica: Ligue segurando dois pedaços de madeira do arado romano.

contopus
Contopus: Um género de aves passeriformes da família dos Tyrannidae, originárias das Américas, conhecidas como
pibies, piwis, bobitos ou burlistos.

contornillo
Contornillo: Aragão, eu mordo.

contrapiso
UNDERLAYMENT: América do Sul, camada de concretos pobres que são usados como mediador entre o terreno
natural e o chão ou Underlayment.

contrarrodete
CONTRARRODETE: Peça circular sobreposta no rotor e no qual gira trazendo o PINO mestre.

contubernio
Conluio: Aliança ou liga vituperable.

convington
CONVINGTON: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

convoy
Comboio: No México, galheteiro, utensílios de mesa.

conway
CONWAY: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

coo
COO: Criatura da noite da mitologia chilota.

coolibah
Ponto de encontro: Austrália madeira usada em construção pesada, considerado um dos mais pesados do mundo.

cooperita
Cooperita: Eu enxofre Platinum que cristaliza no sistema tetragonal.

coosa
COOSA: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

copa
Copa: conjunto de ramos e folhas que formam a parte superior de uma árvore.

copa
Taça: Medida para agregados usados em Genebra com um peso equivalente a 110 quilos de trigo.

copa
VIDRO: Vidro com pé para beber.

copa
Taça: Cada uma das partes ocas do sutiã da mulher.

copa
Taça: Unidade de consumo de bebida alcoólica.

copago
Co pagamento: Pagamento realizado juntamente com os outros.

copainalá
COPAINALA: Município do México, no estado de Chiapas.

copala
COPAL: Município do México, no estado de Guerrero.

copalchi
COPALCHI: Euforbiaceo selvagem Bush de Cuba.

copalcocote
Copalcocote: No México, chupandilla, chupandia, frondosa árvore com flores brancas.

copalillo
COPALILLO: Município do México, no estado de Guerrero.

copaljocote
Copaljocote: No México, chupandilla, chupandia, árvore frondosa.

copalocle
Copalocle: Beba pulque fermentado ou tlachique e pirul ou copaljocote, morango.

copanatoyac
COPANATOYAC: Município do México, no estado de Guerrero.

copango
COPANGO: Moeda de ouro do Japão para 200 reales de vellón.

copas
BEBIDAS: vara do baralho espanhol.

cope
COPE: nos Pirinéus Aragoneses, caso para a foice.

copiapita
COPIAPITE: Minerais de sulfato minério; hiperbasico de sulfato de ferro hidratado cristaliza no sistema triclínico e
pinacoidal e tendo em conta as impurezas de cobre, cálcio e alumínio.

copil
Copil: No México, armado com madeira, assemelhando-se um grelhador ou cama tabelas.

copina
COPINA: Copinada ou pele levado para fechado.

copla
CANÇÃO: Em Espanha e coloquialmente, tema ou questão irritante ou indesejável.

copo
Floco de neve: medição de líquidos utilizados em Luca.

coppelia
Coppelia: Asteroide número 815 da série.

copstuc
COPSTUC: Moeda do velo da Alemanha que valia 20 creutzers.

copsychus
Copsychus; Um género de aves passeriformes da família dos Flycatcher, cujos membros são conhecidos como Luciana
Souza.

coquien

COQUIEN: Moeda de ouro usado no Império do Japão, equivalente a 8 libras tornesas.

coquilla
Shell: Na Argentina, conchita que certos alimentos são preparados e eles próprios são servidos à mesa.

coquilla
Molde: Molde pequeno utilizado em fundições.

coquilla
Shell: joelho.

coquillo
Tiririca: Bush bem conhecido em áreas stem resinosa, cuja resina e folhas têm propriedades curativas.

coquillo
Tiririca: Em Extremadura, eu mal-estar.

coquillo
Tiririca: Em Extremadura, torta caseira que é frito.

coquillo
Tiririca: Fruto de uma espécie de palmeira que é nas Índias.

coquimatlán
COQUIMATLÁN: Município do México, no estado de Colima.

coquimbita
Coquimbita: Dimórfico Mineral cuja composição química é um sulfato de ferro hidratado que cristaliza no sistema
hexagonal-trigonal.

coquito de aceite
Coquito do petróleo: em México, corozo, fruta que é obtida a partir de duas diferentes espécies de palma.

cor
CR: Desafectado, coração.

cor
CR: Rio da Escócia em Condado de Peebles.

cora
CORA: Número de asteroide 504, da série.

coracha
CORACHA: saco de couro que na América é usado para o transporte de tabaco, caco e outras coisas.

coracias
Coracias: Gênero de aves coraciformes da família das naus que habitam o velho mundo.

coracina
Coracina: Um género de aves passeriformes da família dos campetagidos, cujos membros são conhecidos como
orugueros.

coracopsis
Coracopsis: Género da família de psitacídeos aves originárias de Madagascar, Ilhas Seychelles e Comores
psitricacidos

coracornis
Coracornis: Um género de aves passeriformes da família da paquicefalidos, que são distribuídos pelas ilhas Celebes.

coradó
Corado: Faca para matar o porco.

coral
CORAL: Cobra venenosa na Venezuela.

coral
CORAL: Antozoo Coelenterata da ordem do Octocoralarios.

corapipo
Eu corapipo: um género de aves passeriformes da família da pipridos, nativo para o neotrópico e chamadas
popularmente de salto

corasi
CORASI: No Brasil, Bolívia e Peru, nome que também ocorre para o beija-flor.

corasi
CORASI: Mosquito de picada de Cuba muito dolorosa.

corazones
CORAÇÕES: mantenho o baralho francês.

corba
CORBA: Medida para os agregados usados nos Estados Pontifícios cujo peso era de 120 quilos de Paris.

corbacho
Corbacho: Pincel usando o contramestre para punir a forçada.

corbas
CORBAS: Aguaderas ou as penas do pássaro, seguindo para as t-shirts.

corbata
GRAVATA: Na Colômbia, a frente do pescoço de galos.

corbán
JEOVANE: Imolação da ovelha maometanos praticada anualmente ao pé do Ararat, distribuindo a carne aos pobres.

corbetera
Corbetera: Município aragonesa de Quinto de Ebro, tampe a panela.

corbijón
CORBIJON: Ossos do tornozelo dos pés, tanto em pessoas e animais.

corca
CORÇÀ: Fabricante de tecido fio máquina.

corcha
REVESTIMENTOS: Náutica, ação de corchar.

corchera
1-pista: redondo tampa de cortiça que se encaixa na boca do cantaras da lama.<br>pista 2: bacia feita de empegado
cortiça ou madeira, que é colocar a jarra com neve ou gelo, esfriar a bebida.<br>3-boia: cada uma das cordas
equipados com flutuadores, cortiça ou outro material, que tendem a esticada e paralela para delimitar áreas ou ruas na
superfície da água.

corchete
FECHO: Agente da justiça que prender os criminosos.

corcho
1.-cortiça: tecido composto de células no qual celulose membrana sofreu uma transformação química e tem dado
convertido em suberina da planta. Atingir grande desenvolvimento de vários cm. grosso na casca do
sobreiro.<br>2.-cortiça: colmeia, sala natural de abelhas.<br>3.-cortiça: CAP, que é feito deste material para garrafas.

corcholata
Cap: Nome que se refere as uvas Garnacha na região de los Tuxtlas de Veracruz.

corcia
DESTINADOAO: Marmelo maduro da América do Sul.

corcia
COTCIA: Marmelo maduro da América do Sul.

corcia
DESTINADOAO: Interjeição usada como wow!

corco
Eu CORCO: torcida e retorcida carvalho que, ao contrário de Albo, não é de madeira e só serve para lenha.

corco
Eu CORCO: Palencia, filhos de osso limpo verde-oliva usados para jogar o jogo de mesmo nome, também chamado,
pit " "

corco
Eu CORCO: Eu Gorgojo trigo.

corco
CORCO, CA: Santander, Razorback, falsas.

corco
Eu CORCO: em Burgos, pato.

corcosido
CORCOSIDO: Muito afinado.

corcusilla
CORCUSILLA: Curcusilla, alcatra, ponta de baixo da espinha dorsal das pessoas e animais.

corcusí
Eu corcusí: En Aragón, funileiro costurado.

cordel
CABO: De acordo com a legislação da Mesta, via pastoral para gado transumante, 45 jardas de largura.

cordel
CABO: De acordo com a legislação da Mesta, via pastoral para gado transumante, 45 jardas de largura.

cordel
LINHA: Distância de cinco passos.

cordel
CABO: Em Cuba, medida equivalente a centiares 414.-em Cuba agrária, linear equivalente 20 m. e 352 mm.

cordelia
CORDELIA: Satélite de Urano.

cordero
Cordeiro: Alguém gentil, dócil e humilde.

corderos
CORDEIROS: Celajes que no cabo da boa esperança, baixa rolando pelo monte de tabelas.

cordierita
Cordierite: Ciclosilicato de ferro, magnésio e alumínio, que cristaliza no sistema ortorrombico-bipiramidal.

cordofono
CORDOFONE: Dispositivo usado para afinar os instrumentos musicais de cordas.

cordoncillo
BANDAS: Nome de várias espécies de plantas da família piperaceae, das protuberâncias tronco, conhecido na
medicina sob o nome de matico.

cordoncillo
BANDAS: vertente alongada de lã que, para a tosquia, resta no colo do útero do animal.

cordoncillo
BANDAS: algum tecido ou pano para uso no leste.

cordoncillo
BANDAS: No México, arranjo das peças de cana que é plantada.

cordón
Rendas: Em arquitetura, redonda, o molde.

corfa
CORFA: 1: 2-legumes de vagem: folhas do milho-3: casca de bolota-4: casca de árvore-5: casca de caracol-6: em
Valência, de shell.

corgo
CORGO: Nome gallego da lagoa ou empregados da lagoa para macerar o linho.

coricancha
CORICANCHA: parque infantil ou cercado de ouro.

corico

CORICO: Jogo ginástica casa antigamente usada pelos gregos.

coridalo
CORIDALO: Gênero neurópteros inseto, cinza cor, com grandes asas e bulbosas mandíbulas fechadas e bem
desenvolvidas nos machos.

corino
CORINO, AT: em Puerto Rico: Escaro, que tem os braços ou os pés e tornozelo torcido.

corisa
CORISA: Pequena moeda de cobre, ou a última fração da rúpia em Bengala.

corito
CORITO: localizada no município de Extremadura de Salvaleón, tipo de figo.

corito
CORITO, TA: montanha, montanha natural,

corito
CORITO, TA: nua, em couros, encolhidos, covarde.

corito
CORITO: trabalhador que os transporta peles de vinho, do lagar para os tanques.

cormobates
Branco: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros climateridos.

cornelia
CORNELIA: Número de asteroide 425 da série.

corneta
Chifre: No México, fungo tejamanilero, em forma de funil de chapéu bege.

cornete
CORNETO: Placa óssea do interior das narinas.

cornetilla
Cornetilla: No México, fungo amarelo, protuberância do chapéu do cogumelo ou vadear.

cornezuelo
Ergot: No México, acácia, árvore leguminosa. Também cornizuelo.

cornisa
CORNIJA: Faixa horizontal estreita que corre à beira de um precipício ou penhasco.

cornisa
CORNIJA: Framework para cortinas de cama.

cornish pasty
Cornish pasty: pequena empamada originalmente o Condado de Cornwall no Reino Unido.

cornuda
ESCALOPADA: Nome que em algumas partes normalmente é dado para o martelo de peixe.

coro
Refrão: como o imaginário ou a soma das medidas de agregados e líquidos, usados pelos hebreus.

coroca
CUROCA: Mania, extravagância, raridade.

corocore
Corocore: Luz da Malásia barco costeiro, de fundo plano, muita manga, cabeça levantada e muito apropriada para a
vela, remo e vela.

corojo
Óleo de Palma: American árvore da família das palmeiras, cujos frutos são do tamanho de um pombo e eles ovo
removido uma substância gordurosa usada como manteiga.

coronadita
Coronadita: O holandita isomórfico minério; óxido de manganês e chumbo com impurezas de ferro, alumínio e água,
que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

coronado
CORONADO: Município do México, no estado de Chihuahua.

coronel
Coronel: Você aparar que termina um elemento arquitectónico.

coronela
Coronel: Cobra da família da culebridos, bem formados e muito colorido.

coroneo
CORONEO: Rei de Fokis, pai de Coronis, que se transformou em um corvo por Minerva.

coronilla
CORONILLA:: Moeda de ouro espanhol do século XVII, que valia 20 reais.

corral
AVES: no Cordilheira Penibética, circo ou no anfiteatro de montanhas com neve perpétua.

corrala
CORRALA: chiqueiro.

corrala
CORRALA: Praça em frente comum para vários vizinhos de casa.

corralito
Cercadinho: México: 1: pancita de fungo. -2: fungo semita.

corredor
1.-corretor: soldado que foi enviado para observar e descobrir o inimigo e para descobrir o campo.<br>2.-corredor:
militar, coberto de forma.<br>3.-corretor: construção abandonada onde eles jogaram bola.<br>4-corredor: na Germânia,
fecho, sob o Ministro da justiça.

correosa
Correrosa: Variedade de tortilla muito difícil.

corretajero
CORRETAJERO: Pessoa responsável por vender os vinho e outros produtos e coletar impostos.

corrico
CORRICO: Manzanar.

corrico
CORRICO: Classe de coelho doméstico, que tem a cabeça pequena.

corrimiento
Desvio para o vermelho: Em México, erva santa, acuyo, folha sagrada, momo, tlanepa, planta aromática da piperaceae.

corrobla
CORROBLA: Na Extremadura, festa após uma venda.

corrosco
CORROSCO: Na Galiza, corrusco, crosta, picatoste, pedaço de pão.

corrusco

CORRUSCO: Primeira cortiça que está seco.

corsec
CORSEC: Medida para líquidos utilizados na Polônia, o que corresponde a 21 pints de Paris.

cortadillo
CORTADILHO: Moeda de velo usada na Espanha, no meio do século XVII, que valia 8 maravedis.

cortan
CORTE: Medida para agregados usados em Catalunha, que contém 4 picotines.

cortapastas
Telha: Tin Pan, aço inoxidável ou sintético, redondo, semicircular, oval ou triangular, liso ou ondulado, material que
permite cortar rapidamente e placas regulares de formas massas e dimensões variáveis. Também o cortador.

cortapisa
Restrição: Encaixe de tela diferente é colocar em certas peças de vestuário.

cortázar
CORTÁZAR: Município do México, no estado de Guanajuato.

corte
1.-corte: em Salamanca, cochiquera para suínos nos blocos de casas.<br>2.-corte: no Chile, serviço ou pequena
diligência confiada a alguém, e para que um pagamento é concedido.<br>3.-corte: na América, roçada.<br>4.-corte: em
arquitetura, uma seção do prédio.<br>5.-corte: superfície formando cada uma das arestas ou bordas de um
livro.<br>6.-corte: reservados parte a emissão de um teatro, especialmente nos dias de lançamento, para
convites.<br>7.-corte: quantidade necessária de tecido ou couro e suficiente para fazer um artigo de vestir ou usar.

cortena
CORTENA: na impressão, a folha em branco que sobrou em certos impresso.

corteza
CROSTA: Ave de gallinacea Ortega, ganga.

cortina
SOMBRA: Em tabernas, resíduo de vinho deixou em xícaras ou copos, bebedores.

cortina
SOMBRA: Parede que seja entre dois baluartes.

corva
1.-ISQUIOTIBIAIS: na caça, aguadera, caneta<br>2. limitações: no veterinário, tumor que se forma na parte superior e
perante a face interna do jarrete no cavalheirismo.

corvillo
CORVILLO: Salamanca, foice menor espécie e com guias de serra.

corvinella
Corvinella: Um género de aves passeriformes da família dos Shrikes que são distribuídos em toda a África
subsahariana.

corvo
1.-CORVO: rabisco, breio que obtém os cães para que eles não mordem.<br>2.-CORVO: sabre de cavalaria em
curva.<br>3.-CORVO: curvo facão utilizado no trabalho rural.<br>4.-CORVO: ilha e concelho de Portugal, no
arquipélago dos Açores.<br>5.-CORVO: cidade de Cabo Verde na ilha do Fogo.<br>6.-CORVO: Corvina, peixe
teleósteo de água salgada.

corvus
Corvus: Um género de aves passeriformes da família corvo de aves

coryphospingus
Coryphospingus: Género de aves da família do traupidos.

corythaixoides
Corythaixoides: Género de aves da família da musofagidos, que são encontradas em campos abertos da África.

corythopis
Corythopis: Um género de aves passeriformes da família dos Tyrannidae, originário da América do Sul, chamadas
redes mosquiteiras ou coritopis.

cosaca
COSSACO: Um tipo de dança eslava.

cosahuico
Cosahuico: No México, tempesquistle, a árvore de família do sapotaceae. Também cozahuico.

cosca
COSCA: Em Leon, envolvimento da castanha e da Hazel.

cosca
COSCA: Em Logroño, cabeça.

cosca
COSCA: coração da PERA.

coscarana
Coscarana: Aragão, muito terra seca, formando a crosta.

cosco
Cosco: 1: em Fuerteventura (Ilhas Canárias-Espanha), anual rasteira planta. -2: crosta castanha ou noz. -3: osso de
pêssego.

coscoatl
Coscoatl: Massa de Tamale de milho, amendoim, açúcar mascavo e canela, cozimento a vapor.

coscolla
COSCOLLA: Carvalho selvagem.

coscolla
COSCOLLA: Vara que ele é descascar o milho.

coscollo
COSCOLLO: Mata carvalho.

coscon
COSCON: Homem entrado em dias; marrullero velho; buceta velha.

coscon
COSCON: Álava, ouriço secos noz.

coscona
COSCONA. -Na Andaluzia, enamoradiza, menina fácil a sedução masculina.

coscones
COSCONES: La Rioja, lascas, granzones.

coscón
COSCON: Aragão, homem forte e gordo.

cosijo
COSIJO: No México, que foi levantado como um filho sem ser isso.

cosima
Cosima: Número de asteroide 644, da série. -( Cosima com C, capital ).

coso
COSO: Caruncho, inseto Coleoptera roendo a madeira.

cosoera
COSOERA: sobre os navios que não sejam portadores de trancanil, a última tabela contra o lado.

cosol
Cosol: Camarão de água doce consumido por comunidades indígenas no norte de Veracruz.

cossypha
Cossypha: Um género de aves passeriformes da família do assanhadinho que são distribuídos ao sul do Saara.

costana
COSTANA: Palencia, rua em declive, inclinação.

costana
COSTANA: Lados lados de carrinho.

costana
COSTANA: Tecido vime que é colocado sob as telhas para cobrir a casa.

costana
COSTANA: Na Andaluzia, volta.

costillas
COSTELAS: Madeira subindo para baixo na frente da colleron.

costomate
Costomate: No México, miltomate, fruta da família das Solanaceae.

costras
Fura-greves: No México, nome que recebe uma variedade simples de pão de manteiga.

cotabo
KOTTABOS: Jogo de habilidade praticada pelos antigos gregos, nos simpósios.

cotana
COTAÑA: Buraco que é feito em uma árvore para se encaixar com o outro.

cotara
COTARA: Na América, um tipo de calçado utilizado pelos índios.

cotarra
COTARRA: chiqueiro.

cotarra
COTARRA: na montanhoso Cantabria, monte, o topo de uma montanha ou um qualquer Eminência da terra.

cotarro
POLEIRO: Coloquialmente, conhecer pessoas.

cotarro
POLEIRO: Recinto desafectado que deu albergue pobres e desabrigados de vadios.

cotarro
1.-POLEIRO: em Salamanca, uma pequena montanha.<br>2.-POLEIRO: inclinação de um barranco.

coteado
COTEADO: sujeito ao regulamento.

coteado
COTEADO: Campo limitado onde só pastar o gado da aldeia.

cotera
COTERA: sujeira no vestido.

cotija
Cotija: No México, amadureceu queijo seco duro, feito de leite cru de vaca, sal e coalho.

cotila
COTYLA: Cavidade de um osso que se encaixa a cabeça do outro.

cotila
COTYLA: Na antiga Grécia, Copa pequenas e profundas duas alças para uso doméstico.

cotila
COTYLA: medir Hebraico para sólidos e líquidos.

cotillas
Madrid: Município espanhol na província de Albacete.

cotino
COTINO: Antigo povo germânico que vivia na região das fontes do rio Vístula.

cotis
Cotis: Divindade Trácia, cujas partes eram muito similares da Cibele Frígia e caráter licencioso.

cotín
COTIN: Em Venezuela, camarada.

coto
Reserva: Antiga unidade de comprimento de Castela equivalente a metade do espaço ou 6 dedos.

coto
COTO: Na América, bócio.

cotoletta
COTOLETTA: Típico da costeleta de vitela à milanesa cozinha.

coton
COTON: Na América, camisa de trabalho.

coton
COTON: Impresso tecido de algodão de várias cores.

cotonete
COTONETE: No Equador, México, Paraguai e Uruguai, cotonete, vara revestido de algodão.

cotonia
COTONIA: Tecido de algodão branco comumente esculpido de cabo.

cotonina
Cotonina: Em Aragão. tecido de algodão.

cotopaxi
COTOPAXI: Província localizada no centro-norte do Equador e vulcão de 5987 m de altura que dá nome a esta
província.

cotope blanco
Branco cotope: no México, jinicuil, cuajinicuil, frutas em forma de cápsula.

cotorina
COTORINA: Coroa, parte superior e a parte de trás da cabeça, no masculino, onde alterar a direção do pelo.

cotorro
COTORRO: Pistas do chão ou montes que não podem ser estilo para cultivar.

cotorro
COTORRO: Em Extremadura, cume, pico da Serra, teso.

cotorro
COTORRO: Anteriormente, caixote do lixo.

cotorro
COTORRO: Quarto do solteiro.

cotorro
COTORRO: Teran inveterado.

cotua
COTUA: Em Venezuela, mergo, mergulhões, ave.

cotufa
COTUFA: Na Bolívia, dengue, picagem.

cotunnita
COTUNNITA: Classe de minério mineral haleto, devido a alteração da galena ou outros minerais de chumbo, que
cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

coturnicops
Manchadas: Um género de aves de aves da família dos trilhos, paleártica Oriental e América.

coturnix
Coturnix; Género de aves da família dos faisões e perdizes, vulgarmente conhecidas como codorna galliformes.

coua
Coua: Género de aves cuculiformes família dos cucos endémicos de Madagáscar e conhecido como cuas.

couac
COUAC: farinha ou sêmola de raiz de mandioca maceradas em água, esculpida e drenado, usado como
acompanhamento nas cozinhas brasileira e das Guianas.

cougere
COUGERE: Especialidade gastronómica da região francesa da Borgonha.

coulis
Coulis: Líquido puro obtido por cozimento de vegetais, crustáceos ou frutas.

coupage
MISTURA: Mistura de vinhos de diferentes safras e fundos obtidos, geralmente de uma mesma cepa.

coutada
COUTADA: Cidade de Angola na província do Bengo.

covacha

1.-COVACHA: em Salamanca, oco sob a pilha de coletor.<br>2.-COVACHA: despensa, canil.<br>3.-COVACHA: no
Equador, loja onde se pode comprar mantimentos, legumes, etc.

covanillo
COVANILLO: Na Extremadura, pequeno cesto de vime.

covellina
Covellina: Eu sulfeto de cobre que cristaliza no sistema hexagonal.

cox
COX: Município espanhol na província de Alicante.

coyán
Coyan: Medida de capacidade para agregados usados na Malásia e Singapoore.

coyoacan
COYOACÁN: Município do México, o estado da cidade do México.

coyoacán
COYOACÁN: Município do México, o estado da cidade do México.

coyol
Coyol: No México, frutos globosos, pertencente à família Arecaceae.

coyota
Coyota: No México, massa de pão de farinha de trigo, banha, fermento e açúcar mascavo, sob a forma de grossa
tortilla.

coyote
Coiote: No México, bebida bebida feita com pulque, mel e vara de anel.

coz
COZ: Coronha da espingarda e outras armas.

cozol
Cozol: No México, cosol, camarão de água doce, também conhecido como burrito do rio.

cozonac
KOZUNAK: Doce tradicional da Roménia, Bulgária, Macedônia e Albânia, preparado para as férias da Páscoa.

cozón
Cozon: No México, rato do campo.

cóbdar
PULPÍ: Município espanhol da província de Almeria.

cónsul
Cônsul: Embaixador, diplomática.

cópula
Relações sexuais: Cúpula, a cúpula.

córdoba
CÓRDOBA: Asteroide o número 365, da série.

cra
CRA: Em Marrocos, aluguer das terras de trabalho através de uma remuneração.

crabron
CRABRON: Besouro, Vespa muito maior, que é comum que tem uma mancha encarnado na parte anterior do corpo,
que está escondido nas árvores e é feeds de abelhas.

crabrón
CRABRON: na Germânia, o homem que está assistindo, onde é roubar.

craca
CRAC: Planta herbácea, que é a espécie-tipo de um género botânico da família amariposadas, da América Central e
tropical.

cracker
Cracker: Cracker de origem britânica, leve e crocante, de fácil quebra e textura escamosa.

cracticus
Capuz: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros artamidos.

crada
CRADA: Máquina que, nos antigos teatros, servindo para glorias e subidas.

craighead
CRAIGHEAD: E.U., no Condado de Arkansas.

crambo
CRAMBO: repolho ou couve marina.

crampa

CRAMPA: anteriormente, a garra do animal.

cranao
CRANAU: Segundo rei lendário de Atenas.

cranco
CRANCO; Em medicina veterinária, corrupção de uma ferida sobre os animais.

crangón
Crangon: Um género de crustáceos malacostracans.

cranioleuca
Cranioleuca: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros Furnariidae.

crasino
CRASINO: em zoologia, hoco, ave.

crateromicetos
Crateromicetos: Grupo de fungos mucorineos.

crateroscelis
Crateroscelis: Um género de aves passeriformes da família dos originários da Austrália e é conhecida como você
acantizas o acantizidos.

cratícula
Craticula: em física, dispositivo ou haste de luz médio.

craton
CRÁTON: massa da terra casca que não sofreu deformação do período Cambriano.

crawford
CRAWFORD: Condado dos Estados Unidos, em Arkansa.

crax
CRAX: Gênero de aves galináceo, cuja espécie-tipo é o hoco, típico da América Equatorial.

crax
CRAX: Gênero de aves galináceo, cuja espécie-tipo é o hoco, típico da América Equatorial.

crebaza
Crebaza: Município aragonesa de Quinto de Ebro, rachaduras que são feitos nas mãos e nos pés.

crednerita
Crednerita: Óxido de cobre e manganês, que cristaliza no sistema monoclínico, classe prismática.

cree
CRIAR: Tribo indígena da América do Norte.

creedita
Creedite: Quimicamente é um sal de alumínio complexo que se cristaliza no sistema monoclínico e prismático.
Também chamado de belyankita.

cremona
CREMONA: Número de asteroide 486, da série.

crenshaw
CRENSHAW: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

crep
CREPE: Borracha usada para solas de sapato.

crepera
Crepe: Pouco alto liso e borda inferior pan para cozinhar de crepes-los.

crepida
CREPIDA: Calçados lisos, tipo da sandália, usado pelos gregos e romanos.

crepon
CRÉPON: Aragão, alcatra de pássaros.

crepon
CRÉPON: Aragão, alcatra de pássaros.

crescentia
Crescentia: Número de asteroide 660, da série. -( Crescentia com C, capital ).

crespa
CREPES: Desafectado, cabelo, cabelo.

crespo
CRESPO: Jesus disse que é o estilo artificial e obscuro.

crespos
CURLY: Município espanhol na província de Ávila.

cresta
Crista: A parte superior de dobramento.

cresta
CRISTA: Meaty cor vermelha de algumas aves.

creurgops
Creurgops: Um género de aves passeriformes da família do traupidos nativo de aves sul-americanas.

creusa
CREÚSA: Asteroide número 488, da série.

creutzer
CREUTZER: Moeda de cobre pequena usada na Alemanha, equivalente a 10 dinheiro da França.

crevillente
CREVILLENTE: Município espanhol na província de Alicante.

crex
Crex: Gênero de aves gruiformes da família dos trilhos, que são distribuídos por África e Eurásia paleártica.

criajina
Criajina: Aragão, grupo de crianças pequenas.

cribo
CRIBÒ: Feito de trabalho desgastado para adegas de forma em tecidos.

criche
CRICHE: Pequena moeda de cobre do equivalente a 5 velo Hungria maravedis.

crinifer
Tanchagem: Um género de aves da ordem e família do musofagidos, nativa da África Subsariana.

criniger
Criniger: Gênero de ave passeriforme da família da família da picnonotidos, nativo de pássaros de África subsahariana.

criolita
Criolita: Fluoreto de alumínio e sódio que cristaliza no sistema monoclínico.

cripan
CRIPÁN espanhol município da província de Álava.

crisanta
Angela: Em Chile, a mulher que domina o marido.

crisaor
CRISAOR: Na mitologia grega, filho de Poseidon e Medusa; Era o guerreiro da espada dourada que aparece no mito
de Perseu.

crises
CRISES: Sacerdote de Apolo, pai de Criseida.

criso
CRISO: Gênero de insetos Elasmopalpus aculeados que dá nome à família do crisidos.

crisocalco
CRISOCALCO: em química, similor, tipo de latão.

crisomalo
CRISOMALO: Winged titular da RAM, conhecido como velo do Tosão de ouro ou de pele de carneiro.

crisopelea
CRISOPELEA: Dentre as ninfas de amadriadas, que teve seu alvo anexado a uma árvore.

crisotilo
CRISOTILA: amianto branco.

crisópalo
CRISOPALO: Variedade de cor verde amarelada pálida cimofana.

cristas
FRASCOS: Bistort, planta poligonacea.

cristina
CRISTINA: Suécia, equivalente a 25 salários torneses moedas de prata.

crithagra
Crithagra: Um género de aves passeriformes da família de tentilhões que são distribuídos em toda a África e a
Península Arábica.

crittenden
CRITTENDEN: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

croatia

Croácia: Asteroide o número 589 da série.

croche
CROCHÊ: moeda de cobre usado em Basileia.

crocias
Crocias: Um género de aves passeriformes da família Timaliidae, que habitam no sudeste da Ásia.

crocoita
CROCOÍTA: Minério de cromato de chumbo que cristaliza no sistema monoclínico.

crocoíta
Crocoíta: Minério de cromato de chumbo que cristaliza no sistema monoclínico.

croma
CROMA: indicação do grau de saturação da cor.

cromita
Cromita: Óxido de cromo e ferro, que cristaliza no sistema cúbico, classe hexoctaedrica.

cromo
CROMO: Na mitologia grega, Príncipe arcadio filho de Licaão.

crona
CRONA: No México, em terceiro corte que é feito das plantações de tabaco.

cronos
CRONOS: O primeiro dos Titãs.

cronstedita
Cronstedtite: Silicato de ferro com impurezas de alumínio e cálcio, que cristaliza-se no ditrigonal sistema piramidal e
trigonal.

croquembouche
Croquembouche: Parte montado em forma de cone, consistindo de pequenos pedaços de massa ou confeitaria,
consistência crocante, graças ao seu esmalte.

croquimol
Croquimol: No México, cocada, doce.

crore
CRORE: Quantidade de dinheiro que normalmente requerem o governo da Índia Oriental pessoas para cobrir os custos

da guerra, ou de qualquer empresa.

cross
Cruz: Condado dos Estados Unidos, em Arkansas.

crossoptilon
Crossoptilon: Sexo dos Galiformes da família dos faisões e perdizes, conhecidos como morcego-orelhudo faisões,
pássaros nativos da China.

crostini
CROSTINI: aperitivo italiano que consiste em pequenas fatias de pão torrado com ingredientes acima.

crotalos
CASTANHOLAS: Castanholas, instrumento de percussão.

croto
CROTON: Arbusto da família Euphorbiaceae, folhagem densa, que cresce em climas quentes e temperadas e é
cultivada como ornamental.

croto
CROTON: na mitologia grega, sátiro, filho de pão e Euterpe.

crotofaginos
Crotofaginos: Tribo de aves escalada da família dos cucos.

crotophaga
Faturado: Gênero da família de aves cuculiformes da própria na América do Sul dos Estados Unidos os cucos. UU. ,
até a Argentina.

crotón
Croton: No México, pequeno pedaço de pão de forma variável, assado, dourado na manteiga, fritas em óleo, ou secas
no forno, natural ou friccionado com alho.

croûte
Croute: Crosta de massa ou uma fatia de pão, que é usado como um suporte para certas preparações da cozinha e
pastelaria.

cru
Cru: Vinho típico de uma região ou de um vinho típico da área.

crucero
Cruzeiro: Sacristão encarregado carregando a Cruz nas procissões e funerais.

cruceta
Cruz: No México, escalada hastes, 3M cacto comestível. altura e bordas com espinhos.

crudités
Vegetais crus: Legumes ou frutas crus, servidas como aperitivo, cortado em fatias ou varas, que acompanham os
molhos frios.

crufia
Crufia: O sinal com que é designados as passagens escuras de obras literárias.

crumble
Crumble: Especialidade britânica preparada com frutas, cobertas com uma pasta grossa e desfiada.

crume
Crume: Astúrias, cima, a parte mais alta do telhado. Também curume.

crumpet
BOLINHO: Bolo feito com farinha e fermento servido em várias partes do Reino Unido.

crusca
CRUSCA: medição de líquidos da Polónia e Cracóvia, equivalente a 3 quartos da Castilla.

cruz
Cruz: O reverso da moeda.

crypsirina
Crypsirina: Um género de aves passeriformes da família do corvo, que é distribuído pelo sudeste da Ásia.

cryptospiza
Cryptospiza: Um género de aves passeriformes da família do Estrilda que se alimentam de sementes e vivem na África
Oriental.

crypturellus
Tinamiformes: Caminhantes da família do gênero Tinamus aves-

ctonio
CTONIO: Na mitologia grega, pai de Nicteu e Lico.

cu
CU: químico de símbolo do cobre.

cua

CUA: Em Venezuela, nome vulgar de uma cobra venenosa.

cuacamojtli
Cuacamojtli: Em México, mandioca, tubérculo feculent Euphorbiaceae família.

cuachala
Cuachala: No México, soupy frango guisado, aromatizado com chile guajillo ou chile ancho e engrossado com massa
de milho.

cuachepil
Cuachepil: No México, flor consumido cozido e frito com feijão e cebola.

cuachile
CUACHILE: No México, Piquín ou chile chiltepin, pimentão pequena pimenta muito picante.

cuachochoco
Cuachochoco: Animal parecendo uma gazela com pequenos chifres, semelhantes à carne de veado.

cuadrases
CUADRASES: moeda de cobre da Roma antiga que valia 4 ases.

cuadratita
Cuadratita: Eu enxofre com ânions adicionais de arsenieto e cátions de prata, cádmio e chumbo que cristaliza-se na
tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

cuadriga
CARRUAGEM: Na cirurgia, atadura que foi usada nas costelas, esterno e clavícula fraturas, e formaram uma espécie
de armadura.

cuadriga
CARRUAGEM: Antiga romana carruagem puxada por quatro cavalos on-line.

cuadrigati
CUADRIGATI: nome de rendimento em Roma a primeira moeda de prata que é cunhado do ano 485 de sua fundação e
que valia 10 ACEs de cobre.

cuadrupleta
CUADRUPLETA: Bicicleta quatro lugares.

cuaga
CUAGA: Uma espécie de Zebra desde o cabo da boa esperança.

cuaguayote
Cuaguayote: No México, cahuayote, escalada da família da planta asclepiadaceas.

cuahlote
Cuahlote: Frutas tropical família o esterculiaceas.

cuahuayotli
Cuahuayotli: No México, cahuayote, planta da asclepiadaceas de escalada.

cuahulote
Cuahulote: No México, guacima, a árvore de esterculiaceas.

cuajara
-CUAJARA: Cuba, muito abundante na árvore selvagem Sagua la Grande, cuja madeira serve para construção.

cuajinicuilapa
CUAJINICUILAPA: Município do México, no estado de Guerrero.

cuajitos
Cuajitos: Preparação que é feita a partir de encher os rennets do bezerro com uma mistura de carne picada de perna e
remo, do mesmo animal.

cuajo
COALHO: No México, falar ocioso.

cuajo
COALHO: Em química, eu fermentar da mucosa do estômago de mamíferos em enfermagem, que coagula a caseína
do leite.

cual es el muko
MUKO: Composto que é farinha de milho já mastigado e colocar para secar ao sol ou no forno e servem para a
preparação de chicha.

cuala de jocuistle
Jocuistle clara: massa de coco roxo de milho, jocuistles e óleo Atole.

cualác
CUALAC: Município do México, no estado de Guerrero

cuamuche
Cuamuche: Em México, guamuchil, huamuchil, árvore da família espinhoso. Também cuamichil.

cuan
Como: Em Honduras, Aracuã, gallinacea pássaro de carne muito saborosa.

cuanextle
Cuanextle: Milho cozido em cinzas do fogão e a cinza mesma e não com Cal, como torna-se geralmente a
Nixtamalização.

cuaño
Quando: No México, esquilo, roedor, terra mamífero.

cuapinol
Cuapinol: A árvore da família das leguminosas de casca cinza e brancas ou roxas flores.

cuaresmeña
Cuaresmena: No México, flor de izote.

cuaresmeño
Cuaresmeño: México: 1: jalapeño Chile. -2: fungo Brad.

cuarta
QUARTA: Encuarte.

cuarta
QUARTA: Na Andaluzia, guia a mula dos carros de cavalos.

cuartango
CUARTANGO: Município espanhol na província de Álava.

cuartario
CUARTARIO: medição de líquidos utilizados em Roma que pesava 5 onças de Castilla.

cuarterón
1.-trimestre: em Salamanca, janela um quarto quadrado ou oco praticado na grande prateleira superior, com
windowpanes Sim fechar dimensões independentes e antigas.<br>2.-antiga cabeceira: pacote de tabaco
velho.<br>3.-antiga cabeceira: Aragão e ruralidade, o quarto de uma arroba.<br>4-trimestre: cada uma das caixas entre
as costas das portas e janelas.

cuartilla
1.-página: vaso ou recipiente de madeira, em forma de gaveta, medida de cereais.<br>2.-carta: medida para os
agregados, quarto do alqueire. Quarto de uma arroba.<br>3.-página: os cavalos, a parte entre o boleto e a coroa do
capacete.<br>4.-página: antiga moeda de prata mexicana, que valia um quarto de um forte, ou três centavos de peso e
um oitavo.

cuartillo
QUAD: janela pequena.

cuartillo
QUAD: Em Honduras, coalhada de donut com um comprimido de leite condensado.

cuartillo
Quad: Moeda de Vellón amarrada com prata, que mandou até o rei Enrique IV de Castela e valia um quarto de um real.

cuartillo
QUAD: ex-colombiano moeda.

cuartillos
QUARTOS: Em Chile, dica e eu me lembro que muitas vezes é distribuída em algumas celebrações familiares.

cuarton
PADDOCK: Avila, qualquer feixe em forma de quadrado.

cuarton
PADDOCK: Em Cuba, fração de um território por um local.

cuarton
PADDOCK: Laje de arenito feldspática, esverdeada, azulada ou avermelhada cor usado para sua resistência na
construção.

cuartón
Paddock: Taxa, um quarto dos salários correspondentes aos pescadores.

cuarzo
Quartzo: minério de dióxido de silício abundante na terra de córtex.

cuatalada
Cuatalada: Ovo panquecas de milho.

cuatatapa mole
Cuatatapa mole: guisado de feijão quebrado cozido com acitronada de cebola, epazote e pera espinhosa.

cuaterna
Tétrade: Fio para armadilhas.

cuatete
Cuatete: Bagre de México, peixe sem escamas.

cuatretondeta
QUATRETONDETA: Município espanhol na província de Alicante.

cuatrín
CUATRIN: Pequena moeda de cobre que foi usada em Roma e valia um quarto de um ás.

cuatro cuartos
Quatro trimestres: no México, bolo de desenvolvimento familiar com um peso igual de farinha, manteiga, açúcar e ovos.

cuauhcamotli
Cuauhcamotli: No México, mandioca, tubérculo feculento do Euphorbiaceae.

cuauhtémoc
CUAUHTEMOC: Município do México, no estado de Colima.

cuauhtémoc
CUAUHTEMOC: Município do México, no estado de Chihuahua.

cuauhtuzan
Cuauhtuzan: Em México, Roger, herbívoro roedor, pernas roliça, curtas e robustas.

cubanita
Cubanita: Eu enxofre natural duplo de cobre e ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

cubanita:
Cubanita: o enxôfre duplo natural cobre e ferro, muito semelhante a calcopirita, mas menos ricos em cobre.

cubeta
CUBETA: Medida para líquidos da França equivalente a 11 azumbres de Castela.

cubetillo
Cubetillo: Cálice, vidro metal, usado para fazer jogos de mão.

cubi
CUBI: Filipinas madeira, esverdeada, alguns poros e muita duração que é usada em todos os tipos de construções.

cubil
DEN: Cama de águas corrente.

cubilete
Proveta: No México, um pão doce, como pagamento, feito com uma espessa crosta de pão e recheado com queijo e
abacaxi.

cubillo
CUBILLO: Em alguns cinemas antigas de Madrid, sento-me pequeno que estava em cada lado da boca sob as caixas
principais.

cuburi
Cuburi: Omelete preparada pelos indígena baseados em Sinoloan concurso broto de mezcal com massa de milho.

cuca
CUCA: cidade do México no estado de Yucatán e município de Tuxpehual.

