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cuca
CUCA: Algumas noite Larva de borboleta.

cuca
CUCA: No Chile, a polícia van, para transporte de transportar pará preso.

cucada
CUCADA: Ação astúcia, cuqueria, talmeria.

cucada
CUCADA: Cantábria montañesa, primeira metade de abril em que tende a ter sempre água temporárias e granizo.
-DIZENDO: Em abril cucadas e ventoladas de março.

cucado
CUCADO: Nos Pirinéus Aragoneses, dos vermes, vazio.

cucapá
CUCAPA: Aldeia indígena que vive no norte da Baixa Califórnia e no Arizona.

cucar
CUCAR: flertando.

cucaracha
Barata: No México, preparado coquetel feito com tequila e licor de café, misturar, aquecer e chama.

cucaracha de mar
Barata do mar: molusco de concha escura, quase negra, que obtém o pouco de carne.

cucarachera
Cucarachera: Ninho de baratas.

cuchara
Colher: Pequena medida para fluidos utilizados pelos hebreus e gregos, última fração de Ânfora.

cuchareta
1.-COLHEREIRO: gado ovelhas, inflamação do fígado.<br>2.-COLHEREIRO: espátula, ave
ciconiforme.<br>3.-COLHEREIRO: espécie de trigo, típica da Andaluzia, com hastes um pouco peludos, quase tanto
quanto as bordas laterais e amplas.

cucharón
CONCHA: Na Andaluzia, Colômbia e Honduras, colhereiro, pessoa intrometida.

cuchicara
CUCHICARA: Pele, couro, pele ou porco.

cuchito
CUCHITO: Em Yucatan, estado de México, nome que se dá vulgarmente conhecida como a berinjela.

cuchí
CUCHI: Cidade de Angola na província do Bié.

cuchubaqui
Cuchubaqui: No México, caldo de peixe simplesmente preparados cozidos em água e sal.

cuchunuc
Cuchunuc: No México, cocohuite flor, flor de san Jose, flor da família das leguminosas.

cucita
Cucita: Em Zooligia, cão de faldera.

cuco
Cuco: Cuco, pássaro.

cucu
Cuco: canção do cuco.

cucufato
CUCUFATE, TA: Em alguns lugares no México, em cubos de varíola.

cucufato
CUCUFATE, TA: No Peru, beato, mojigato, hipócrita.

cuculito del agua
Cuculito de água: Alga-como a espuma que cresce na água.

cuculus
Cuculus: Gênero da família de aves cuculiformes da característica dos cucos de mundo antigo, conhecido como cucos.

cucurucho
Corneta: Em Guatemala, título dado ao homem que carrega em seu ombros a ninhada processional e roupão de vestir
para o mesmo ato.

cucuta
CÚCUTA: Na Colômbia, corcunda.

cucuta
CÚCUTA: Ant. Cachona

cucúlidos
Cucos: Família de aves pertencente à ordem cuculiformes o, cucos, incluindo levantá-los, o koeles, o malkoas, o
garrapateros e o Papa-Léguas.

cudillero
CUDILLERO: Município espanhol na província das Astúrias.

cue
CUE: anglicismo. Convencional exibir a pessoa que participa do início do programa, ou termina a sua intervenção. Às
vezes usado como abreviatura de TELEPONTO.

cueceleches
Cueceleches: município aragonesa de Quinto de Ebro, panela para ferver o leite.

cuello
PESCOÇO: Haste que molas da cabeça de alho, cebola, etc.

cuello
PESCOÇO: em lagares, parte mais imediata para a viga de ferro.

cuencamé
CUENCAME: Município do México, no estado de Durango.

cuenco
BACIA: Aragão, COMPARTIMENTO do filtro.

cuento
1.-conto: em Salamanca, corrusco de pão, geralmente a partir da borda do pão.<br>2.-conto: em matemática, milhões.

cuenza
Cuenza: no passado, tipo de lã.

cuepi
Cuepi; Árvore, Rosaceae grupo originalmente da Guiana.

cuerámaro
CUERÁMARO: Município do México, no estado de Guanajuato.

cuerba

DESCONTO: Em La Almarcha, cidade espanhola de Cuenca, destruindo, bebida feita de vinho, açúcar e água,

cuerba
DESCONTO: Tamo, fiapos, pó, palha.

cuerda
CORDA: dentro de um perímetro de uma pista de corrida.

cuerétaro
Cueretaro: No México, bainoro, fruta da urtiga.

cuerito
Cuerito: México: 1: pele de porco fresco frito em banha, onde nascem os carnitas. -2: doce de polpa de frutas, também
conhecido como roll, assemelhando-se a uma espessura de folha fina.

cueritos
Skins: No México, lanche que é preparado com pele de porco, cozido e marinado em vinagre com ervas de cheiro.

cuernito de venado
Croissant de veado: no México, escova do cogumelo.

cuernitos
Aparência: No México, acácia, árvore leguminosa.

cuerno
Chifre: Croissant francês de pão doce, cuja forma se assemelha a um chifre.

cuerno del diablo
Chifre do diabo: Oaxaca chinanteca região ampla e spinedace folhas de grama.

cuerno relleno
Chifre cheio: no México, lechecilla, cone de pão doce.

cuerudo
CUERUDO: Uma espécie de piolho, cujas picadas de deixar marcas na pele.

cuervo demoledor
Puncho Crow: máquina de guerra antigo composto por um feixe grosso suspenso no centro de uma árvore fortemente
introduzido na terra.

cuesco
1.-pedra: na Colômbia e Venezuela, certos indígenas palmeira e seus frutos e óleo tirada.<br>2.-pedra: nas minas de

Riotinto, escória dos fornos da manga.<br>3.-pedra: no México, arredondado massa de minério, tamanho
grande.<br>4.-pedra: um soco.

cuesco de lobo
Lobo da pedra: no México, fungo veado chifre, subglobose pera em forma de fungo.

cuescomate
Cuescomate: Em México, troje ou loja de milho, grânulos grandes e redondos.

cuescudo
Cuescudo: Aragão, uma pessoa com excesso de peso.

cuete
Cuete: No México, corte de carne que é obtido a partir da coxa de res.

cuetla
Cuetla: No México, as larvas da borboleta que cresçam e se desenvolvam na árvore chamada pochote.

cueza
Cozinheiro: No México, chinchayote, raiz da planta de chuchu.

cuga
CUGA: Cauda da pera.

cuga
CUGA: Pó que sobe nas estradas durante o verão.

cuica
CUÍCA: No Equador, verme.

cuica
CUÍCA: Instrumento musical membranophone de fricção, trouxe para o Brasil pelos escravos africanos.

cuico
Como: Em México, Pargo, peixe de carne branca e alguns espinhos.

cuilche
Cuilche: No México, rato de orelha do fungo.

cuilo
CUÍLO: na Costa Rica, cobaia.

cuina
Cozinhar: no jogo do copo, rainha.

cuinicho
Cuinicho: No México, pão de farinha de trigo com formas de animais, figura humana ou flores. Também kuinicho.

cuino
CUINO: Raça especial de suínos que engordar muito e produzem alta performance.

cuino
CUINO: Eu cunhadas para a moeda.

cuiripeta hauacucata
Cuiripeta hauacucata; No México, carne Tamale.

cuisa
CUISA: Paleta com o catibía se espalha tornar casabe.

cuínique
Cuinique; No México, colitemblon, esquilo-como mamífero roedor.

cujarda
CUJARDA: Um tipo de planta.

cujate
CUJATE: nome que está em Cuba para um cingiberacea de plantas medicinal.

cuji
CUJI: Em Venezuela, eu flamboyan.

cujito
CUJITO: Em Cuba, alguém muito fina.

cul
CUL: Medida para agregação do Império Russo.

cula
FILME: Gabão árvore.

cula
FILME: Erva que nasce na terra abastecida do trigo, que algum maluco chamado aveia ou ballueca.

cula
FILME: Madeira para a choca jogar bola.

culan
CULAN: espécie de cavalo do oeste da Ásia.

culasi
CULASI: árvore pequena que está criando na proximidade deles praias Filipinas.

culatin
CULATRA: Suplementam de determinadas armas, dobráveis ou extensíveis como as metralhadoras, que permite o
suporte no ombro para fazer o tiro.

culcita
CULCITA: Colchão usado anteriormente no exército.

culebra
CULEBRA: Náutico, cabo delgado, passando através dos ilhós da vela, leve para uma vara, Dick ou insolente, girando
em espiral.

culebra
COBRA: na Germânia, eu cinto para dinheiro.

culebra
CULEBRA: Ilha e município de Porto Rico, no mar do Caribe.

culebra
Cobra: na Germânia, serralheiro de lima.

culebrin
CULEBRIN: Ray essa baixa fazendo zigue-zague.

culeca
Culeca: Aragão, pão mergulhado no vinho ou água e açúcar por cima.

culeo
Eu CULEO: medida para agregação da Roma antiga que continha 20 ânforas.

culepe
CULEPE: No Chile, medo, medo, medo.

culera

COSTAS: Tripa de porco em linha reta.

culera
De volta: Zueca azeitona ou noz.

culero
CULERO: favo de mel.

culero
CULERO: No Chile, pedaço de couro que os agricultores e mineiros é colocado nas coxas para trabalhar.

culero
CULERO: Eu largura do Cinto de couro com muitos bolsos.

culfon
CULFON: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, atonelados, macho ou fêmea de gordura e baixo.

culicicapa
Culicicapa: Um género de aves passeriformes da família da estenostiridos, que vivem na China central, o Indomalásio e
Indonésia.

cullo
CULLO, LLA: No Peru, pessoa teimosa, sem dignidade, insensível com a repreensão.

culote
Shorts: Curtas e apertadas calças, tecido elástico, usadas pelos ciclistas.

cultura chorrera
Chorrera cultura: cultura indígena do final do período formativo que floresceu entre o 13oo para. (C). e a 300. (C). ,
no Equador. -Também tradição chorrera.

cuma
CUMA: Árvore obter Guiana e Brasil, da família da apocinaceas

cumal
CUMAL: Parte uma crista moagem de pedra.

cumal
CUMAL: Cume do telhado.

cuman
CUMAN: Bebida inebriante dos índios caribes.

cumar
MARLUCIA: Lombo do telhado.

cumare
Orinoco MORÉ-palmeira armado com espinhos formidáveis e cujas folhas removido fibra macia e forte, com a qual os
nativos da região, na Venezuela, fabricado boas redes. MORÉ-fibra para redes.

cumi
CUMI: Cidade de Angola na província do Bengo.

cummingtonita
Cummingtonita: Silicato de magnésio e ferro, que cristaliza no sistema monoclínico.

cumo
CUMO: Alimentador portátil.

cun
CUN: nesses departamentos colombianos de Cauca e Nariño, espécie de mafafa, planta.

cuna
NATURALIDADE: Náutica, com base, cama ou cama, preparado nos diques, para descansar o barco quando ele é
criado, é reconhecer ou preparar.

cuna
NATURALIDADE: Ponte rústica, formado por duas cordas paralelas e ripas de madeira cruzadas sobre eles.

cunca
CUNCA: Bacia em forma de tigela, feita de cerâmica, usado nas tabernas galegas.

cunchy
CUNCHY: Medição do Hindustan usado para as sementes.

cunda
Cunda: Em Cuba e Peru, pessoa alegre, espirituosa, Cruz, jaranista.

cundá
Cunda: No México, chame assim para o apocinacea planta ornamental Plumeria rubra.

cundir
CURTO: Salamanca, tempere a comida com um frito alho e páprica.

cunene

CUNENE: Província de Angola.

cunete
BARRIL: Balde ou brandao.

cunicul
CUNICUL: Cidade do Peru na província de departamento de Piura e Ayabaca.

cunina
Cunina: No México, sierra, peixe com cor azul e fino e afiado viram os dentes.

cuno
CUNO: Na Colômbia, espécie de tambor pequeno, feito de tronco de palmeira.

cunu
Kunu: Cangas de Narcea, caborno, tronco velho e oco de uma árvore.

cuñá
Berço de bebê: em México, ashente, planta que é comida como quelite em Chiapas.

cuon
CUON: Uma espécie de mamífero carnívoro da família Canidae que habita o sudeste da Ásia.

cupan
KOPPÁNY: Moeda de ouro e prata usada no Japão, sem valor fixo, por causa da mistura de seus metais.

cupano
CUPANO: árvore grande de filipino é latir tintorial e de excelente madeira para a construção.

cupapé
Cupape: No México, ciricote, frutos carnosos do borraginaceas.

cupiche
Cupiche: No México, cupiche worm; larva de uma borboleta da família da pieros.

cupido
CUPIDO: Satélite do planeta Urano.

curales
CURALES: Bolas que reprodução sob o solo de uma planta que cresce nas terras agrícolas e prados. -

curalotodo
Panaceia: Coloquialmente, analgésico, pessoa que cura qualquer doença.

curanto
CURANTO: Matelote chileno, cozidos em um poço sobre pedras quentes.

curaqua
CURAQUA: América Central para uso em transformar madeira, esculturas e corantes.

curel
CUREL: No Chile, carapau.

cureno
Cureño: na América do Sul, bolsa de cacau

cureo
Fragile: Pássaro dentirrostro da família dos tordos.

curial
CURIAL: Desafectado, prático, perito.

curichi
CURICHI: Gíria, mesquinho, avaricioso.

curisma
Curisma: No México, suave, peixe de mugillidae a família.

curon
CURON: soma das moedas no mogol, que correspondem a 100. 000´-RS.

curona
CURONA: Coroa ou redemoinho do cabelo na parte alta da cabeça.

currar
Curran: Na Argentina, swindle, solicitar ou tomar sobre falsos pretextos.

curro
CURRO: Recinto onde cavalos criados em liberdade para ligá-los e marcá-las com ferro são conduzidos.

curro
CURRO: Quebra-mar de quicial que é inserido o quadro.

currutaco
CURRUTACO: Homem gordo, gordinho, grosso, pequeno.

cursorius
Courser: Gênero de ave caradriformes da família do glareolidos conhecido como corredores de viver nas estepes e
desertos do velho mundo.

curta
CURTA: Nos Pirinéus Aragoneses, lebre.

curu
CURU: No Peru, a larva de mariposa.

curuba
Banana, maracujá: Na Colômbia, como resultado da curubo.

curucha hauacucata
Curucha hauacucata: no México, Tamale de peixe.

curucú
KUTUCU: Doença causada pela picada de serpente sul-americana.

curumeli
CURUMELI: Árvore do Oriente, cuja raiz ou casca, costurou com leite de vaca, têm sido usados contra as picadas de
cobras.

curupau
TIGERWOOD: Brasil madeira utilizada em estruturas e corpos.

curupi
CURUPÍ: Árvore, saltando, ferindo-o, uma substância leitosa branca, por isso é chamado também leite a vara.

cururasca
CURURASCA: No Peru, bola de thread.

curuza
CURUZA: A coruja noturna ave.

curuzuya
CURUZUYA: Em antigas missões jesuíticas do Paraná e Uruguai, enfermeira.

curvas

CURVAS: Coloquialmente, formas acentuadas a silhueta feminina.

cus
CUS: Filho de Cam.

cuscusera
CUSCUZ: Cozinhar o navio, composto por duas peças que se encaixam por outro lado, onde ele prepara cuscuz cozido
no vapor.

cusera
CUSERA: Conjunto de equipamentos ou alimentos que o pastor leva para o mosto da aldeia onde é fornecido.

cusera
CUSERA: Salamanca, cortiça.

cushma
CUSHMA: Vestido uma peça usado pelos índios na Amazônia peruana, toda a família arawak.

cusihuiriachi
CUSIHUIRIACHIC: Município do México, no estado de Chihuahua.

cusquear
1.-CUSQUEAR: Oliscar cães de um outro lugar.<br>2.-CUSQUEAR: Salamanca, andar alguém olhando de um local
para outro para descobrir as coisas e os outros.

custicnanácatl
Custicnanacatl: Nome de México dado ao fungo amarelo e enchilado fungo.

custom
PERSONALIZADO: Guidão alto de estrada de moto e uma poltrona confortável, especialmente adequada para longo
prazo.

cutacaem
CUTACAEM: Madeira de Brasil e Equador usada no artesanato e construção naval.

cutah
KUTHA: Antiga cidade da Babilônia.

cutara
CUTARA: Em Cuba, chancleta.

cutia

Practica: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros Timaliidae que habitam as florestas do Sul e
sudeste da Ásia.

cutiuba
CUTIUBA: Madeira do Brasil, que é usado para a construção de interior.

cutuchi
Cutuchi onde: Rio do Equador, que alimenta o degelo do vulcão Cotopaxi.

cuvera
CUVERA: Deus da riqueza, cuja piedade premiado Brahma fazendo senhor da ilha de Lauka, cujas estradas estavam
cobertas com pó de ouro.

cuya
Quem: Nome vulgar cubano-a planta sapotacea de frutos comestíveis.

cuzco
Cusco: Cão pequeno.

cuzo
CUZO, ZA: Nas Astúrias e Leão, cão pequeno.

cuzo
CUZO: Ladino, pillo, cuco.

cyanerpes
Cyanerpes cyaneus: gênero de pássaros chamados Honeycreepers que pertencem à família das saíras-los (Traupidos)
e habitam o dossel das florestas tropicais.

cyanistes
Cyanistes: Um género de aves passeriformes da família dos peitos que vivem nas zonas temperadas da Europa, Ásia e
África.

cyanocitta
Steller: Um género de aves passeriformes da família do corvo, que é distribuído em toda a América do Norte e América
Central.

cyanocompsa
Cyanocompsa: Género de aves da família do cardinalidos.

cyanocorax
Jay: Um género de aves passeriformes da família do corvo, cujas espécies são nativas do Brasil e são conhecidos
como charas ou magpies.

cyanoliseus
Cyanoliseus: Género de aves da família do papagaio, chamado Scelotes papagaios ou buraqueira, que habitam as
florestas de xerophiles semiárido, estepes de arbustos e arbustos, no Cone Sul da América do Sul.

cyanolyca
Preto: Um género de aves passeriformes da família do corvo, cujos membros se estende do México ao Peru e Bolívia.

cyanomitra
Cyanomitra: Um género de aves passeriformes da família dos canarinhos cujos membros são distribuídos em toda a
África; Eles alimentam-se de néctar e armadilha insetos quando alimentando seus filhotes.

cyanopica
Cyanopica: Um género de aves passeriformes da família do corvo, que é distribuído pelas áreas dos extremas da
Eurásia e é conhecido como rabilargos.

cyanoramphus
Cyanoramphus: Gênero da família de psitacídeos aves do psitaculidos nativo das ilhas do Oceano Pacífico Sul.

cyclarhis
Peppershrike: Um género de aves passeriformes da família da vireonidos, nativa da região Neotropical e vireos,
Verdilhões, o alegrines chamado.

cyclopsitta
Diophthalma: Género de aves Psitaciformes da família da psitaculidos, originário da Indonésia, Papua-Nova Guiné e
Austrália tropical.

cygnus
Cygnus: Género de aves anseriformes da família dos patos, conhecidos como cisnes.

cymbilaimus
Cymbilaimus: Um género de aves passeriformes da família dos tamnofilidos, cuja espécie é distribuído de Honduras,
Peru, Bolívia e Amazonas; Você é conhecido como Thamnophilidae, tamanduás e hormiguerotes.

cynanthus
Cynanthus: Género de aves da família das aves colibris.

cyornis
Cyornis: Um género de aves passeriformes da família do Flycatcher, que são distribuídos através do Indomalásio e o
Wallacea e são conhecidos como pied.

cyphorhinus
Cyphorhinus: Um género de aves passeriformes da família dos trogloditidos que são distribuídos de Honduras para o
Equador. Eles são conhecidos como pássaros.

cypseloides
Swift: Um género de apodiformes família andorinhões de aves.

cypsiurus
Cypsiurus: Gênero de aves da família dos pássaros andorinhões.

cyrtonyx
Montezuma; Concentrado de género de aves galliformes, pertencente à família odontoforidos, nativa da América,
México e Estados Unidos da América do Sul. UU.

czernina
CZERNINA: Sopa típica da cozinha polaca tradicional, feita com sangue de pato e um caldo de carne.

d
D: quarto em sete letras de domingo.

daaler
DAALER: Dutch prata moeda que elevou-se a três de pesetas.

daat
DAAT: Nome que os cabalistas deram a ciência suprema.

dabakan
DABAKAN: tambor usado nas Filipinas cujo corpo é feito com madeira de najea e a membrana é de couro de vaca ou
de cobra.

dabema
DABEMA: Madeira da África Tropical, usado em carpintaria e pesados de construção.

dabuti
DABUTI: Gíria, Super.

daca
DHAKA: Capital cidade de Bangladesh, anteriormente chamado de Dhaka.

dacelo
Kookaburra: Um género de aves passeriformes da família da halcionidos, comumente conhecido como kookaburras,
pertencente ao grupo dos guarda-rios, da Austrália e Nova Guiné.

dacnis
Dacnis: Género de aves da família do traupidos.

dacquoise
Aquela sobremesa: Originário do sudoeste da França, também conhecido como bolo de palois.

dacron
DACRON: Enrugamento-resistente da fibra de poliéster.

dacrón
Dacron: Fibra sintética que é feita com um tecido para a confecção de roupas.

dactilo
DÁCTILO: Medição Linear dos gregos.

dada
PAI: Movimento de arte S. XX.

dadao
Dadao: Variedade de dao ou sabre chinês, também conhecido como a grande espada chinesa.

dadra
DADRÁ: Gênero semi clássico da música Hindustani.

dae
DAE: Diferencial algébrica da equação, dadas na forma implícita.

daegeum
DEAGEUM: Longa flauta transversal de bambu, usado na música tradicional coreana.

daejarif
PANTA: Alfarroba americano da espécie.

daeodón
DAEODON: Mamífero que viveu feito entre 19 e 20 milhões de anos atrás na América do Norte.

daf
DAF: Instrumento de percussão membranophone persa, pertence ao grupo de tambores do quadro.

dafne
DAFNE: asteroide número 41, da série.

dafne
DAFNE: Na mitologia grega, ninfa das árvores, protagonista de uma história triste de amor com Apollo.

dagan
DAGAN: Fenício Deus dos cereais, protetor das colheitas.

dago
DAGÖ: localizada no município de Cáceres de Trujillo, dinheiro dado à noiva e ao noivo no dia do casamento.

dagon
DAGON: Deus adorado pelos filisteus; a metade superior tinha figura masculina e a parte inferior de peixe.

dahabiya
Dahabiya: Barco passageiros, vela, usados no Rio Nilo.

dahs
Dahs: Em Marrocos, terreno de argila.

daikon
Daikon: Vegetal da família das Brassicaceae, cultivada no Extremo Oriente.

daira
DAIRA: Em Marrocos, tudo bem.

dajjal
DAJJAL: Figura do Islã, relacionado com os dias, similares ao Anticristo.

dakota
DAKOTA: Sioux, nativo americano.

daktyla
DAKTYLA: pão de pessoas com fermento, de origem grega e popular em Chipre e Turquia.

dal
DAL: Rio da Suécia.

dala
DALA: cidade de Angola na província de Malanje.

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

dale
DALE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

dalea
DALEA: É um género botânico pertencente à família das leguminosas.

daler
DALER: Equivalente na moeda 17 reales de vellón Basileia.

dalia
DALIA: Meio colorida flor amarela rodeada por um grande Corolla.

dalicos
DALICOS: Medida para estradas da Grécia que valia 12 estádios.

dalías
DALIAS: Município espanhol da província de Almeria.

dallas
DALLAS: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

dallas
DALLAS: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

daman
HOKO: Na mitologia chinesa e japonesa, espírito com a aparência de uma cauda de cão negro e rosto humano, que
vive em uma árvore.

damanes
DAMÃO: Uma espécie de marmota que abunda no cabo, Abissínia e Síria, cuja carne tem gosto de coelho. HÍRAX
rock: Plural de Damão.

damasonium
Damasonium: Gênero de aquático da família da alismataceas, de plantas de distribuição cosmopolita.

dambovita
DAMBOVITA: Rio da Romênia, afluente do Rio Arges suas águas com vista para o Danúbio.

damier
Damier: Feita a partir um Genovese com sabor de rum, preenchido e coberto com um creme de manteiga de
amêndoas.

damkina
DAMGALNUNA: Na antiga Mesopotâmia, a deusa mãe da terra, inicialmente chamado Damgalnuna.

damu
Danilo: Na mitologia suméria, Deus da cura, a vegetação e o renascimento.

danablu
Danablu: Dinamarquês queijo feito de leite de vaca, casca de veios azuis e esbranquiçada.

danace
DANACE: Antiga moeda grega que valia mais de 1 pence.

danae
DANAE: Asteroide o número 61 da série.

danae
DANAE: Na mitologia grega, mãe de Perseu.

danaide
DANAIDE: Planta rubiácea alpinista das ilhas de França e Bourbon.

danaide
DANAIDE: Cada uma das 50 filhas de Danao.

danaide
DANAIDE: Gênero de insetos lepidópteros.

danaide
DANAIDE: Mecânica, um tipo de roda d'água.

danalita
Danalite: Orthosilicate do berílio e ferro com impurezas de cálcio, zinco, ferro e enxofre que cristaliza no sistema
isométrico e hextetraedrico.

danao
DANAO: Rei da Argólida, filho de Belo e Anquinoe.

danburita
Danburite: Silicato de cálcio e boro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

danque
DANQUE: Pequena moeda de prata da Pérsia, que era equivalente a 5 maravedis de velo.

danso
De lima: tipo de flauta vertical de bambu usado no folclore música da Coreia.

danta
ANTA: Na Colômbia, Venezuela e Ecuadot. anta.

danu
CANU: Deusa-mãe da mitologia celta.

daption
Daption: Género de aves procelariformes família de petréis ou patins

dardanelos
Dardanelos: Marítimo ou estreito canal que separa a Turquia Europeia asiático e une o arquipélago com o mar de
Mármara.

darien
DARIEN: Província do Panamá Oriental, cuja capital é a cidade de La Palma.

dariole
Dariole: Pequena elaboração de massa cozida em um molde de algo maior diâmetro superior e o molde da mesmo,
que também é usado para preparar as babas individuais, pastéis de nata e bolos de arroz.

darna
DARNA: Barco de pesca usado nas Rías Bajas.

darphin
Darphin: O nome que é dado a preparação das batatas, corte em palitos finos e cozido na panela e, em seguida, no
forno.

dartois
Dartois: Aperitivos quentes ou elaboração de pastelaria.

dartosa
DARTOSA: Anatomia, dartoidea.

daruma
DARUMA: Figura votiva japonês sem braços ou pernas.

das
De Souza: Mamífero ungulado Africano.

dash
Traço: Pequena quantidade de álcool que entra na composição de um coquetel. Também característica.

dashi
Dashi: Seco inferior do caldo feito de algas e agradável, com sabor de várias maneiras, comumente usado na culinária
japonesa.

dasiornítidos
Dasiornitidos: Família de aves da ordem de aves da ordem passeriformes, endémicas da Austrália

dasiuro
Dasiuro, da: Jesus disse ser de algumas plantas zea5, cujos picos peludos fornecem a aparência de uma cauda de
mamífero.

dastan
DASTAN: Madeira utilizada em móveis América Central.

dasycrotapha
Dasycrotapha: Um género de aves passeriformes da família da zosteropidos, endêmica das aves Filipinas.

datilillo
Catilillo: No México, planta da família do Agavaceae, palmeira, folhas rígidas e afiadas olhando.

datolita
Datolite: Silicato básico, Maiara-calcico que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

daube
DAUBE: Ensopado clássico francês da região da Provença.

davida
DAVIDA: Asteroide o número 511, da série.

davidita
DAVIDITA: Mineral radioativo que cristaliza no sistema rômbico.

dawsonita
Dawsonite: Carbonato básico de alumínio e sódio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

daya
DAYA: Em Marrocos, depressão do solo, onde forma uma lagoa sendo depositada desde o estouro de uma água de rio
ou da chuva.

dazima
DAZIMA: Na mitologia mesopotâmica, divindade criada por Ninhursag para curar Enki.

dámiso
Damiso: Na mitologia grega, um dos filhos de Gea e Urano.

de la palabra k
K sinal numeral que valia 250.

de pacotilla
BOGUS: Baixa qualidade ou fato sem cuidados.

debis
DEBIS: Dovonodad japonês, consultado particularmente pelas serventes para mudança de status.

debis
DEBIS: Deus japonês, consultado particularmente pelas serventes para mudança de status. ( ISSO É COMO VOCÊ
DEVE DIZER ).

deborah
DEBORAH: Asteroide o número 541, da série.

decacordo
DECACORDO: Antiga harpa vulgarmente chamado harpa de David.

decalitron
DECALITRON: Moeda de Egina, Syracuse e Corinto quefoide 14 maravedis de velo.

decapolis
DECAPOLIS: Jesus é o grupo de dez cidades na fronteira oriental do Império Romano.

decaqueta
Decaqueta: Na Andaluzia, o cabelo.

decargirio
DECARGIRIO: Moeda de prata que correu em Constantinopla, com um valor de 45 reales de vellón.

decastilo
DECASTILO: em arquitetura, fachada com dez colunas.

decebalo
Decébalo: Rei dos dácios.

decimpedo
DECIMPEDO: Estradas antigas e medida linear, consistindo de 10 pés.

decstans
UAD: na Arábia Saudita, torrencial canal seco durante a maior parte do ano.

decusis
DECUSIS: Antiga moeda romana que tinha valores diferentes; de 10 ACEs inicialmente para 1 dinheiro eventualmente.

dedalo
Dédalo: Na mitologia grega, filho de Eupalamo e pai de Ícaro e Iapyx. Foi um arquiteto e Construtor, altamente hábil
artesão do labirinto de Creta.

dedalo
Dédalo: Na mitologia grega, filho de Eupalamo e pai de Ícaro e Iapyx. Foi um arquiteto e artesão constrictor muito hábil,
do labirinto de Creta.

dedito
Dedo: Em México, amarelo para o fungo.

dedos de charro
Dedos de charro: preparação de rolos feitos com massa de milho recheadas com carne de porco, estufado em uma
toupeira feito com pimentas pasilla, mulato e largura de banda e engrossado com tortilha e gergelim.

defrutum
DEFRUTUM: tipo de vinho reduzido à metade do seu volume, muito empregado na época do Império Romano.

degaña
DEGAÑA: Município espanhol na província das Astúrias.

degollado
DEGOLLADO: Em Cuba, ave de passo que venha para esta ilha em outubro...-( lhe vem o nome do cinto vermelho de
sua garganta ).

degollado
DEGOLLADO: é diz-se de um tubo e em geral de uma peça, cuja seção dentro, é reduziu excessivamente a
consequência de uma curva ou dobra feito errado.

degu
DUARTE: Octodonte, mamífero roedor do Chile.

dehol
Dehol: Tambor do Cáucaso.

dei
Dei: entre os persas, princípio do bem.

deidamia
Deidamia: Filha de Licomedes, rei de Skyros e mãe de Pirro Neptolemo.

deifobea
Deifobea: na mitologia, Sibila de Cumas, filha de Glauco, sacerdotisa de Apolo e Hecate.

deima
DEIMA: gênero de equinodermos cuja espécie, que vivem na Marinha profundidades, caracteriza-se por ter a pele
rígida e vinte tentáculos encolhem.

deimos
DEIMOS: Satélite de Marte.

deioques
Deioques: O fundador da dinastia dos medos.

deios
Deîos: Nome de uma flauta grega.

deir
DEIR: Edifício Monumental escavada e esculpidas em pedra, na antiga cidade Jordaniana de Petra, pelos nabateus.

deífobo
Deífobo: Filho de Príamo e Hécuba e terceiro marido de Elena, após a morte de Paris.

dejar en paz
Deixem em paz para alguém ou alguma coisa: Cesar produzir desconforto para eles, atacá-los ou falar sobre elas.

dekalb
DEKALB: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

delafossita
Delafossita: Óxido de cobre e ferro que cristaliza no sistema trigonal e hexagonal de classe escalenoedrica.

delangombe
DELANGOMBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

delaware
DELAWARE: Estado dos Estados Unidos. UU.

delefat
Delefat: Divindade dos assírios e caldeus.

delele
Delele: Prato de Botswana Zimbabwe, Zâmbia e nordeste feita de uma planta local de mesmo nome, que é muitas
vezes comido com milho.

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

delesita
Delesita: Natural hidratado de silicato de alumínio, ferro e magnésio, espécie de clorito, que é apresentado sob a forma
de escamas verdes.

delfina
Delfinia: Alcaloide extraído de uma espécie de delfinio.

delfos
Delphi: Antiga cidade grega, local do oráculo de Apolo.

delia
DELIA: Número de asteroide 395, da série.

delichon
Delichon: Gênero de aves passeriformes da família das andorinhas cuja espécie é comumente referido como
aeronaves, áreas de aumento da Eurásia e norte da África.

delicias
DELÍCIAS: Município do México, no estado de Chihuahua.

delila
DELILA: Asteroide o número 560 da série.

delopea
DELOPEA: Número de asteroide 184 da série.

delta
DELTA: Terras de aluvião depositado por um rio em sua foz, tão ganhando terreno ao mar.

delta
DELTA: Letra do alfabeto grego.

demacio
DEMACIO: Gênero de fungos que crescem nas partes secas das plantas.

demacrius
DEMACRIUS: o décimo mês do antigo calendário grego.

dembo
DEMBO: Cidade de Angola na província do Bengo.

dembovska
DEMBOVSKA: Asteroide o número 349, da série.

demenso
DEMENSO: medida inferior para os agregados na Roma antiga correspondente para o quarto de alqueire de Castilla.

demi-glace
Demi-glace: Um fundo escuro vinculado de redução de bovino, que adiciona luz escura, espuma cuidadosamente
inferior.

demodex
DEMODEX: Um gênero de ácaros microscópicos que vivem nas guias de mamíferos diferentes.

demonografo
DEMONOGRAFO: Autor de lidar com a natureza e o poder dos demônios.

den
FACILITADO: Criatura da noite da mitologia chilota.

denden
DENDEN: planta de Angola que dá um óleo avermelhado muito caro e é usado como medicamento pelo negro.

dendragapus
Perdiz: Um género de aves galliformes, da família dos faisões e perdizes que habitam a América do Norte e nordeste
da Ásia.

dendrocincla
Planície: É um género de aves passeriformes da família dos pássaros Furnariidae.

dendrocolaptes
Dendrocolaptes: Um género de aves passeriformes da família Furnariidae e o arapaçu-de-subfamília, pássaros nativos
da região Neotropical, conhecido como alpinistas ou arapaçu.

dendrocopos
Dendrocopos: Um género de aves da família dos pica-paus que habitam a Eurásia e norte da África.

dendrocoptes
Dendrocoptes: Gênero da família de aves piciformes de pica-paus, nativos da Eurásia

dendroica
Dendroica: Obsoleto gênero de aves passeriformes da família dos pássaros parulidos.

dendrología
DENDROLOGIA: Estudo de identificação, hábitos e distribuição das árvores.

dendropicos
Pica-pau: Gênero da família de aves piciformes de pica-paus que habitam a África.

dendroplex
Dendroplex: Gênero de ave passeriforme da família da família Furnariidae e os pássaros da subfamília arapaçu. Eles
são distribuídos do Panamá para o Brasil e são chamados de arapaçu.

dendrortyx
Dendrortyx: Gênero de aves Galiformes da família dos odontoforidos, conhecida como perdiz do novo mundo, que
vivem do México Central, a Costa Rica.

denga
DENGA: Moeda de cobre do Império Russo.

denia
DENIA: Município espanhol na província de Alicante.

denise
Denise: Asteroide número 667 da série. -( Denise com o capital ) D.

denti
DENTO: Prefixo que significa, "dente".

dentros
Interior: No México, coragem, miudezas.

denusca
DENUSCA: Moeda de cobre russa correspondente a 6 torneses de dinheiro.

der
DER: Cidade da antiga Suméria a leste do rio Tigre.

deram

DERAM: moeda de prata de Marrocos com o valor de 4 muzunas ou Páscoa judaica do país.

derb
DERB: Em Marrocos, beco.

derbake
DERBAKE: instrumento de percussão de origem árabe, muito usado em todo Oriente Médio, pertencente ao grupo dos
tambores de taça.

derby
DERBY: corrida de cavalos reservado para os cavalos e éguas puro sangue de três anos.

derecha
DIREITA: Estrada transportando cães quando eles ainda estão na caçada.

derlinga
DERLINGA: Moeda de prata que decorreu em Veneza, que tinha o peso de 5 fundos no âmbito da França.

derogar y abrogar
REVOGAÇÃO E REVOGAÇÃO. -Revogação: Revogar uma norma existente. -Recurso: Em direito, abolir, revogar.
revogar, cancelar, mover, desfazer, suprimir, anular.

derovdi
DEROVDI: Diabo da mitologia persa.

derris
DERRIS: Um género de plantas leguminosas na Ásia.

derroñar
DERRONAR: Remover com adze crosta ou casca de pinheiros na cara que irá recolher a resina é.

derube
DERUBE: medida linear do Cairo.

derviche
DERVIXE: Em Marrocos, homem pobre, carente.

desabillé
CAMISOLA: Traje mais ou menos simples, para estar em casa.

desaforido
DESAFORIDO: Salamanca, nervoso.

desargüellar
Desarguellar: Em Aragão. limpa, dá brilho.

desarmador
Chave de fenda: Composto refrescante suco de laranja e vodca,

desbarrar
Rave: Salamanca, fazer barreiras gado, como um sinal de querer lutar.

desbezar
Desbezar: Aragão, desmame.

desbocado
DESENFREADA, DA: No Peru, aplicado ao vestuário cujo pescoço não está de acordo com a pessoa.

descloizita
Descloizite: Vanadato de chumbo e zinco, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

descorazonador
Decepcionante: O pequeno utensílio constituído por um buraco no punho do metal que terminam forma um anel de 3 ou
4 cm. diâmetro. Também o dreno.

desdémona
Desdemona: Número de asteroide 666, da série. -( Desdêmona com D, capital ).

desdigo
Eu DESDIGO: forma de conjugação verbal de volta. BACKTRACK: negar.

dese
Dado: Cidade da Etiópia na região de Amhara.

deseada
DESEJADO: Asteroide número 344, da série.

deseguida
DESEGUIDA: Salamanca, imediatamente.

desencarar
Desencarar: Aragão, trabalho agrícola que consiste em terra de raspar suavemente têm formado uma crosta e não
deixá-lo semeadura.

desentrellizar

DESENTRELLIZAR: Salamanca, limpar o interior da gocho no dia da matança.

deseomo
Deseomo: Em Tarifa (Cádiz-España), alguém desconfigurado, aparência quebrada, lamentável.

desetina
DESETINA: Medida agrimensoria e superfície do Império Russo.

desfilorchar
Desfilorchar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, briga.

desgrillonar
Desgrillonar: Aragão, remova o grillones de batatas.

desha
-DESHA: E.U., no Condado de Arkansas.

desjarrear
DESJARREAR: Corte os pedaços de madeira com precisão.

deslutar
DESLUTAR: Remova o alaúde ou betume para uma coisa.

desmayo
DESMAIO: Salgueiro Babylon, salgueiro, árvore da família Salicaceae.

desmoroñar
DESMOROÑAR: Salamanca, riscando, com nada mais do que ela, paredes, miebles, etc.

desmostylus
Desmostylus HESPERUS: Gênero extinto de mamíferos marinhos que viveram no Oceano Pacífico faz entre 5 e 7
milhões de anos.

desparcidero
Desparcidero: município aragonesa de Quinto de Ebro, lugar muito embaralhada onde acumular coisas que não
servem.

despensa
DESPENSA: Ajuste de cevada e a palha, que é feita durante todo o ano, por não poder-se-lhes ou não querer que eles
têm em casa.

despepitada

Despepitada: Aragão, negrito, sassy.

despina
DESPINA: satélite de Netuno.

desranillar
DESRANILLAR: Cure o gado ranilla.

destajista
DESTAJISTA: jornalista independente.

destornudo
Eu espirro: no Chile, eu espirro.

destorrentarse
Destorrentar é: América Central, perder o tino, desorientada.

destrados
DESTRADOS: Aragão, tecido de lã comum, usado para tapetes e carpetes.

destraido
DESTRAIDO, pai: muito desgastado, gasto, usado.

destraillar
UNLEASH: Remova o raspador.

destrancar
Desbloquear: No Chile e na Colômbia, desentupimento.

destrastar
DESTRASTAR: No Chile, fora de um quarto, ou parte, tackle.

destratar
DESCRÉDITO: Na Colômbia, destrocar mudou, desfazer o negócio.

destron
DESTRON: Pé no pé, ir para o pé.

desugar
DESUGAR: Em Salamanca, lavando os pratos.

deuda
DÍVIDA: Pecado, culpa, ofensa.

deunx
DEUNX: Peso que usado em Roma e valia 11 onças 12 contendo a libra.

devosa
DEVOSA: Asteroide o número 337, da série.

deyanira
DEYANIRA: Asteroide o número 157 da série.

décimo
Décimo: em desuso, dízimo, tributo.

dhantal
DHANTAL: Instrumento de percussão usado pelo trintitarios e o surinemeses de ascendência indiana.

dhau
DHAU: Tipo de queijo cottage ou requeijão preparado pelo povo de newar do Nepal.

dholak
DHOLAK: instrumento membranophone musical, de dois patches, típicas das regiões do subcontinente indiano.

dhoni
Dhoni: Motor de múltiplos propósito ou iate Latina usada nas Maldivas.

dhow
Dhow: Barco a vela de origem árabe, caracterizada pela sua vela triangular e baixa tiragem.

diabantita
DIABANTITA: Natural Hidrosilicato de alumina e magnésia, variedade de ripidolita.

diablillo
IMP: Estatueta de esmalte que muitas vezes colocar o lastro para o transporte.

diaboleíta
Diaboleita: Hidroxilados de cloreto de chumbo e cobre que cristaliza-se na ditétragonal sistema e pirâmide tetragonal.

diacaca
DIACACA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

diacasis
DIACASIS: Electuário purgativo que é feito de Cassia.

diaceturia
DIACETURIA: Presença de ácido diacetic na urina.

diacidonio
DIACIDONIO: Purgativo electuário cujo excipiente é suco de marmelo.

diadochita
DIADOCHITE: Minério do tipo de fosfato de minérios; fosfato-sulfato de ferro, que cristaliza a forma amorfa ou no
sistema triclínico e dipiramidal.

diaglifo
DIAGLIFO: Desenho ou gravura inscrição em relevo.

dialage
DIALAGE: Parece que você faz quando muitos argumentos são usados para testar uma única proposta.

diamantes
DIAMANTES: Palo do baralho francês.

diametro
DIÂMETRO: Em linha reta que une dois pontos de um círculo que passa pelo centro.

dian
DIAN: moeda de ouro usado em Barbary equivalente a 12 reais do velo.

diana
ALVO: Asteroide número 78 da série.

diana
DIANA: toque militar para o início do dia, acordar para a tropa.

diange
DIANGE: Cidade de Angola na província do Bengo.

diaoyudaoíta
Diaoyudaoita: Óxido Mineral cristaliza-se no sistema hexagonal classe bipiramidal dipiramidal sódio e alumínio.

diasia
Diasia: Planta iridea cabo da boa esperança.

diaula
DIAULA: nome dado pelos antigos gregos e romanos a flauta dupla.

diaulo
DIAULO: Medição de estradas utilizadas na Grécia que valia 2 estágios.

diápero
DIAPERO: Inseto de Coleoptera da Europa e América.

dicalidones
DICALYDONES: dos dois ramos em que ele dividiu-os pictos, tribos da Escócia.

dicasterio
Congregação: Departamentos ou agências da Cúria Romana.

dicea
DICEÂ: Asteroide o número 99 da série.

dicha
Bliss: Ladrar de um cão em busca de um res.

dickita
DICKITE: minério da classe dos filossilicatos, grupo serpentina-caolinita, Polymorph de haloisita, caulinita e nacrite, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

dicolofo
DICOLOFO: Wader curto bico e penas longas na frente, formando mono.

dicterion
DICTERION: na antiga Grécia, bordel público, criado por Sólon de Atenas.

didimias
DIDIMIAS: Festivais comemorados anualmente os milesios.

didiplaso
DIDIPLASO: Termo aplicado a cristais é composto por dois romboides e dois dodecaedros.

didisco
DIDISCO: Planta herbácea de Austrália.

dido
DIDO: Princesa de pneu e fundador de Cartago

dido
DIDO: Asteroide número 209, da série.

didrachmo
DIDRACHMO: Pesa usado entre os judeus que valia um quarto de uma onça.

dieciocheno
DIECIOCHENO: Moeda que foi cunhada em Valência, na época da dinastia austríaca, cujo valor foi de 18 dinerillos.

dienerita
DIENERITA: Minério do tipo dos minerais cristaliza no sistema cúbico.

dientazo
DIENTAZO: No México e Venezuela, aperte.

diente de coyote espinoso
Dente de coiote espinhoso: grama reunindo perto do riacho a kiliwas de Baja Califórnia Norte.

diente de tlacuache
Dente de gambá: no México, chile Piquín, chile chiltepin.

dieresis
TREMA: Procedimento cirúrgico cujo personagem principal é a divisão de tecidos orgânicos.

digambar
Alex Sandro: Assim é conhecido por uma das duas principais seitas do jainismo, juntamente com o Svetambara.
Também chamado de Digambar.

digital
Digital: Escrofulariacea, plantar flores com coroa em forma de cone roxa.

digitalosmina
Digitalosmina: Início oloroso do digital.

dijenda
Dijenda: Em Aragão disse, disse.

dike
DIQUE: Na mitologia grega uma das horas.

dikela
DIKELA: Madeira de Zaire e camarões altamente apreciada em carpintarias e marcenarias.

dilder
Afonsina: Equivalente a 3 quilos de moeda de prata da Holanda, 3 salários e 4 torneses de dinheiro.

diligencia
Diligência: Carrão, destinada a transportar periodicamente os viajantes e mercadorias de um ponto para outro.

dilmún
DILMUN: Na mitologia suméria, antigo enclave comercial da ilha de Bahrain, no Golfo Pérsico, na rota entre a
Mesopotâmia e o vale do indo. Também Tilmun.

dilobo
DILOBO: Borboleta de noite da Europa.

dimas
DIMAS: nome atribuído ao bom ladrão, crucificado com Cristo.

dimes y diretes
DIMES e disputas: respostas, discussões, disputas, réplicas entre duas ou mais pessoas.

dimex
DIMEX: Moeda de prata dos Estados Unidos, equivalente a 2 reais de vellón.

dimina
DIMINA: Cidade de Angola na província do Bengo.

dimlama
DIMLAMA: Eu tradicional guisado do Uzbequistão, com base na carne, batatas, cebolas, legumes e frutas.

dimorfita
Dimorphite: Eu sulfureto de arsênico, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

dimpe
DIMPE: Pequena moeda de prata equivalente a 15 salários torneses Polónia.

dimpemekug
DIMPEMEKUG: Na mitologia mesopotâmica, Deus do submundo.

din
DIN: Sistema de medidas, formatos, etc., de papéis, móveis, etc., que é de fazer é universal.

dina
DINA: Unidade de força.

diname
DINAME: Medida para calcular a força dos motores de vapor.

