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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

dinamos
Dínamos: Área localizada nas encostas do vulcão Ajusco a delegação do Distrito Federal de Magdalena Contreras.

dinero
DINHEIRO: Moeda de bronze da Roma antiga, também chamado como, libra e pondo.

dingir
DINGIR: Cuneiforme sinal representado para indicar, divindade " "

dingui
BOTE: Chinchorro, barco pequeno usado como auxiliar de barco ou a vida em um barco de maior tamanho.

dini kuñu
Dini kunu: no México, semelhante a uma larva de besouro.

dinor
DINOR: Rio que, de acordo com a mitologia rabínica, anjos vêm.

dinuguan
DINUGUAN: Carne e sangue Philippine guisado, cozido lentamente e temperada com alho, pimenta e vinagre.

din¿mico
DINÂMICA, AC: dito de uma pessoa, notável por sua energia e atividade.

diobolo
DIOBOLO: Moeda que decorreu em Atenas, que, ignorando o seu valor, acredita-se que poderia ser 24 grãos do
quadro de Castilla.

dioco
DIOCO: Inseto coleopteran Pentamerous da Colômbia.

diogo
DIOGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

diomedes
Diomedes: Na mitologia grega, rei da Trácia, gigante filho de Ares e Cirene.

dione
DIONE: Filha de Ouranos e Gea e mãe de Afrodite.

dione
DIONE: Asteroide número 106 da série.

dioptasa
Dioptase: Hidrosilicato de cobre que cristaliza no sistema trigonal.

diotima
DIOTiMA: Número de asteroide 423, da série.

diots
DIOT: Salsichas típicas da área francesa perto de Savoy.

diópsido
Diópsido: Anidro silicato cálcio magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico.

diphros
DIPHROS: Tipo da cadeira de grego sem reforços.

diplodocus
DIPLODOCUS: Gênero de dinossauros saurópodes diplodocids que viveu no fim do período Jurássico.

diprotodón
DIPROTODON: Gênero de mamíferos marsupiais herbívoros, o tamanho de um rinoceronte.

dirndl
Vestidos casuais: Vestido feminino bávaro e austríaco.

discada
Discado: Prato camponês, consistindo de pequenos pedaços de carne assada e cozidas com alho, cebola. coentro e
jalapeño em um disco de 60 cm. , de diâmetro.

discal
DISCO: Área metade da asa de um inseto.

disco
Álbum: Usis e panelas características se assemelham o comal de barro tradicionais.

discrasita
Diskrazite: Antimoneto de prata que cristaliza no sistema ortorrômbico.

discrea
DUSCREA: Alteração da cor da pele.

discurrio
Aconteceu: forma Verbal do verbo correr no passado por tempo indeterminado. CURSO: Significa entre outras coisas,
acho que argumentar, refletir, calcular, ruminar, adivinhando, deduzir, inferir, meditar, assumir, fluxo, decorrer,
escorregando, marchar, correr, caminhar, caminhada, vá.

disestesias
DYSESTHESIAS: Distúrbios sensoriais.

disnita
DISNITA: Nome de uma variedade de silicato de manganês.

disoro
DISORO: Minhoca 6 olhos nativos ao mar vermelho.

ditrema
DITREMA: Acantopterigio peixe, marinho, comprimido de corpo, cabeça grande e boca tubo longo protractile que
habitam os mares do Japão.

ditrisios
DITRISIOS: Ramo de insetos lepidópteros, sem classificação taxonômica, cujas fêmeas têm duas aberturas sexuais,
para acasalamento e postura.

ditroco
DITROCO: Moluscos cuja casca é composta de dois soldados por seus cones de base.

diula
JULA: A família mandou nativo Costa do Marfim, Mali e Burkina Faso.

divan
Divã: entre os turcos, Supremo Conselho, que estabeleceu os negócios de estado e de justiça.

diverbio
DIVERBIO: Na comédia romana antiga, parte não cantada.

divergentes
DIVERGENTES-do que diverge.DIVERGENTES-pl. de divergentes.

diyala
DIYALA: Rio do Iraque, um afluente do rio Tigre.

diyu
DIYU: O Reino dos mortos ou inferno, na mitologia chinesa.

dígito
dígito: cada um de igual a doze peças em que se divide o diâmetro aparente do sol e da lua.

djumpo
Djumpo: Musical indiano instrumento formado de uma argila cilindro cantarero.

djurleita
Djurleite: Eu cobre de sulfeto, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

dm
DM: em carpintaria, fibra de média densidade placa, feita de basic de elementos fibrosos de madeira, pressionado a
seco.

dnieper
DNIEPER: Rio da Europa Oriental que deságua no mar Negro.

dniester
DNIESTER: Rio da Europa Oriental que deságua no mar Negro.

doa
DOA: Um gênero de traça pertencente à família Doidae.

doblada
Dobrado: Aperitivo de tortilla de milho, dobrado e recheado.

doble
Duplo: Em Salamanca, materiais de madeira espalhando planta casas top baixo ou da esquerda.

doblel
DOBLEL: no passado, bolsa, alforge.

dobrao
DOBRAO: Português moeda de ouro que foi equivalente a 125 pesetas.

doca
DOCA: Cidade de Angola na província do Bié.

doca
DOCA: Planta rasteira Chile Aizoacea.

dochene
DOCHENE: Medida Linear igual a largura da mão, Grécia.

dochme
DOCHME: Medida Linear igual a largura da mão, Grécia.

docimasta
DOCIMASTA: Muito pequeno pássaro, espécie de beija-flor, que vive nas montanhas de Quito e Venezuela.

doco
DOCO: Peixe de um metro de comprimento, com cinza, redondo e difusas manchas que vive no interior da África
central e o rio Nilo e seus afluentes.

doco
DOCO: Peixe de um metro de comprimento, com cinza, redondo e difusas manchas quem vive o interior Africano
central e o rio Nilo e seus afluentes.

dodoma
DODOMA: Região, distrito e cidade capital da Tanzânia.

dodona
DODONA: Antigo grego santuário dedicado a Zeus.

dodona
DODONA: Número de asteroide 382, da série.

dodó
Dodô: Não-voadores extinto Ave endémica das Ilhas Maurício.

dogger
DOGGER: Sub período entre o Jurássico Europeu entre as borras e o Malm, composto por oolitic pedra calcária, com
concreções de arenito.

doglin
DOGLIN: Nome que os pescadores baleeira são uma espécie de baleias nas Ilhas Faroé.

dohol
DOHOL: Tambor cilíndrico de duas manchas da pele, que atinge com duas varas, do Afeganistão e do Curdistão.

doiran
MACEDÔNICA: Lago da Grécia e Macedônia.

dola
DOLA: Linguagem de criança leapfrog, jogo que consiste em jogadores Crouch e saltar por cima do outro.

dole
DOLE: Cuon, cão selvagem Asiatic.

dolén
Dolen: Município aragonesa de Quinto de Ebro, doente.

dolia
DOLIA: Olaria de cerâmica romana antiga, semelhante aos frascos usados para armazenar e transportar alimentos no
Mediterrâneo.

dolin
DOLIN: Apesar, ressentimento.

dolio
DOLIO: Antigo instrumento musical aerofone usado no norte da Península Ibérica durante o estilo românico.

dolma
Gustavo: Preparação típica da culinária turca e grega, composta de legumes recheados com.

dolmon
DOLMON: Caminhão de transporte cuja parte superior é aberto em duas metades.

dolonsilla
DOLONSILLA: Em Salamnanca, doninha.

dolores
DOLORES: Município espanhol na província de Alicante.

dombra
DOMBRA: Tipo de alaúde em pera em forma de mastro comprida, popular em nações da Ásia Central.

domeikita
DOMEYKITE: Minérios de sulfeto de minério; arsenieto de cobre que cristaliza no sistema isométrico.

dominanta
Dominanta: Aragão, mulher que gostam de enviar muito.

domyoji age
Idade de Domyoji: Japonês receita de camarões fritos à milanesa com arroz seco.

don
DON: Rio da Rússia, que nasceu em oblast de Tula e fluxos no mar de Azov.

dona
DONA: Mulher, cônjuge.

doncelleta
DONCELLETA: em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, rato que, para o verso perseguido de perto, guinchos.

dondeador
Dondeador: Aragão, eu balanço. Também dondiador.

dondos
DONDOS: Nome que ocorre particularmente negros albinos.

dondra
DONDRA: Lugar situado no Oceano Índico para o sul do Sri Lanka.

donecilla
DONECILLA: Na região de Vitigudino salmantina, doninha.

doner
DONER: Tradicional prato Turco consiste em fatias de carne cozida em um vertical cuspir.

doner
DONER: Tradicional prato Turco consiste em fatias de carne cozida em um vertical cuspir.

dong
DONG: Nome da moeda de Viet Nam.

dongon
DONGON: Árvore de Malvaceo nas Filipinas.

donjimeno
DONJIMENO: Município espanhol na província de Ávila.

donvidas
DONVIDAS: Município espanhol na província de Ávila

doppia
DOPPIA: Moeda de ouro espanhol de 2 escudos na Itália do S. Século 17 e 18.

doppio
DOPPIO: Duplo extraído usando um filtro de café duplo no porta-filtro.

dora
Dora: Número de asteroide 668 da série. -( Dora com o capital ) D.

dorace
DORACE: Diz-se do indivíduo de uma aldeia ameríndia.

dorada
DOURADO: mosca veneno de Cuba.

dorada
DOURADO: peixe osteictio Perciformes, comestíveis, de costas preto azulado, com os lados prateados, barriga branca
e uma mancha dourada entre os olhos.

dorasno
Dorasno: Em Tarifa, Cádiz e espanhol, frutas do município com o vermelho do ovo, bege, cerca de 3 cm. diâmetro,
duro e áspero quando emerge da árvore.

dorcel
DORCEL: Último nome de um produtivo e produtor francês de filmes pornográficos.

dorilo
Dorilo: Inseto de Hymenopterans que vive em países quentes.

doris
DORIS: asteroide número 48, da série.

doris
DORIS: Dentre os três nereid, segundo Hesíodo.

dormilón
Dorminhoco: No México, popoyote, peixe endêmico de San Cristóbal de las Casas. -( 41 Chiapas;.

dormir
SONO: Disse de um pião, dança muito rapidamente.

dornajo
DORNAJO: Na Cantábria, manjedoura para todo o tipo de cavalheirismo.

doro
DORO: Filho de Heleo e Orseida.

doron

DORON: Medição Linear igual a largura da mão, Grécia.

dorotea
DOROTHEA: Número de asteroide 339, da série.

dory
Dory: Tipo de lança, a arma principal da hoplita.

dosaje
DOSAGEM: Medir a quantidade de elementos no sangue, urina, suor, etc.

dot
DOT: Linguagem de programação.

douglasita
DOUGLASITA: Minério do tipo de haletos ou halogenetos; cloreto de potássio e ferro, que cristaliza no sistema
monoclínico.

douhua
DOUHUA: Sobremesa feita com preparação extra macia de tofu chinês.

douillon
Douillon: Elaboração de Norman de pastelaria.

doum
DOUM: madeira de ceiba, da área tropical, para uso em embalagens e material de isolamento.

doyleíta
Doyleita: Minério de hidróxido de alumínio que cristaliza no sistema triclínico, classe pinacoidal formulários.

dozen
Dezenas de: Francês cobre moeda que valia um 6 maravedis de velo.

dómino
Dominó: Traje de corte com capuz, que agora só tem aplicação nas funções de máscaras.

dra
DRA: na Germânia, medo.

draa
DRAA: Medição Linear de Marrocos.

draa
DRAA: África rio que passa pelo meio de Marrocos e Argélia, nasceu no Alto Atlas e fluxos no Oceano Atlântico.

dracma
DRACMA: Pesa de metais e pedras preciosas utilizadas em Attica e em Roma.

dracmon
DRACMON: Os hebreus, do peso de uma moeda de prata de Attica dracma.

drakonia
Drakonia: Asteroide número 620, da série.

drambuie
Drambuie: Licor escocês feito com whisky, mel de urze e ervas.

draso
DRASO: Tubitelaria de aranha que vive na Europa, Ásia e África.

dravita
Dravite: Ciclosilicato hidroxilados de sódio, magnésio e alumínio com borosilicato, que cristaliza no ditrigonal de classe
do sistema piramidal, trigonal.

dreies
DREIES: Moeda de cobre da Saxônia e os Estados de Brandemburgo, equivalente a 6 maravedis de velo. Além disso,
Dreyes.

dreiling
DREILING: Moeda de cobre usado no equivalente a 8 dinheiros torneses Holstein.

dresda
Dresden: Número de asteroide 263, da série.

dresina
DRESINA: Veículo trilho automotivo e luz.

drew
DREW: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

driope
DRÍOPS: Ninfa amada por Hermes e mãe de pão.

dris

DRIS: Antiga cidade grega na Trácia, fundada por Ifícrates.

dromornis
DROMORNIS: Era um enorme pássaro de 3 m de altura e meia tonelada de peso, que não podia voar.

druaga
DRUAGA: Divindade Babilonico-Suméria, governante do submundo.

drulo
DRULO: em Puerto Rico, agradável.

dry
SECA: Definição da filosofia de processos, que promove a redução da duplicação, especialmente em ciência da
computação, também chamado de dri.

dryococelus
DRYOCOCELUS: Inseto que vive no Ilhéu conhecido como pirâmide de bolas, de 120 milhões de anos atrás.

drysdallita
Drysdallite: Seleneto de molibdênio com impurezas de enxofre, que cristaliza no sistema hexagonal.

dseta
DSETA: Letra do alfabeto grego.

dua
DUA: Que bando de operadores usados em certas obras da mina.

ducadon
DUCADON: Moeda de ouro da Honda que valia 20 florins no país.

ducha
CHUVEIRO: Banda de terra cada Reaper uma gangue segando andar em linha reta.

ducrosa
DUCROSA: Asteroide o número 400, da série.

dudu
DUDU: Cobre moeda de equivalente a 6 dinheiros torneses leste.

duduk
DUDUK: músico instrumento de vento de madeira, de língua dupla, originário da Arménia.

duela
PRANCHA: doença de fígado de ovelha e outros animais domésticos que acidentalmente é encontrada também no
homem.

duella
DUELLA: Moeda romana de cobre.

duella
DUELLA: Superfície inferior, na qual é fixado o quadro de uma porta ou janela, formado com tijolos em cercos a parede.

duelos
DUELOS: Fritar ovos e bacon ou cérebro.

dueñas
PROPRIETÁRIOS: Município de Palencia.

duerna
DUERNA: Espanhol na província de León, que converge com o Río Tuerto norte de La Bañeza rio.

dugon
DUGONG: Dugongo, animal do Oceano Índico, semelhante ao peixe-boi.

dugongo
Peixe-boi: Herbívoro mamífero da ordem Cetacea, família dos sirênios, vivendo no mar vermelho e as costas da Índia e
China.

duita
DUITA: Cobre moeda de 2 velo maravedis para Bruxelas.

dukali
DUKALI: Madeira Brasil usada em carpintaria, marcenaria e polpa para o papel.

dukkah
DUKKAH: considerado o prato da cozinha egípcia, é uma característica mistura de frutos secos e sementes, muito
empregado na cozinha do leste metade.

dular
DULAR: Alava, campo onde geralmente pastar o gado da aldeia.

dulce
DOCE: Disse de um metal e especialmente ferro: livre de impurezas.

dulce cola de macho
Doce cauda masculina: Chiapas sobremesa preparada com leite com suco de limão e cozidos em água com açúcar
mascavo e canela.

dulcina
Nevis: Adoçante obtido a partir de sacarose.

duma
DUMA: Assembleia Legislativa da Rússia.

dumortierita
Dumortierite: Nesosilicato de coloração variável de silicato de boro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

dumpling
Bolinho de massa: Bola de colar escalfado, salgada ou doce, que é servido como um prato lateral ou como sobremesa.

dumuzi
DUMUZI: Suméria Deus da primavera e da fertilidade.

dumuzid
TAMUZ: De acordo com a lista real Suméria, rei pré-dinástico sobre o lendário período antes do dilúvio Universal.
Também Dumuzi, chamado, pastor " ".

dunc
DUNC: Moeda de prata antiga Pérsia.

dundasita
Dundasita: Carbonato de chumbo hidroxilado e hidratado e alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico e
dipiramidal.

dungo
DUNGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

dunkleosteus
DUNKLEOSTEUS: Pré-histórico gigantes, Animal peixes carnívoros de 10 m e 4 toneladas

dunun
O DUNDUN: Nome genérico de uma família dos tambores graves africanos.

duobolo
DUOBOLO: Antiga moeda da Grécia que valia 2 obolos e elevou-se a 10 velo maravedis.

dupa
DUPA: na Germânia, que pare o truque ou enganar.

dupondio
DUPONDIO: Peso de uma moeda de cobre 2lbs bruto, relatório cuno, que correu na Roma antiga para o comércio e
tinha o peso.

duque
Duque: Obsoleto, um general do exército.

duquesa
Duquesa: Pequenos pés de volta.

duraco
DURACO: brilhante em seus temas, inteligentes.

durandarte
Durandarte: Nome da espada de rolando. Também Durandal.

durango
DURANGO: Estado do México.

duranta
DURANTA: planta verbenacea de tropicais da América.

duraznillo
Duraznillo: No México, fungo de chifre.

durazno
Pêssego: Em Venezuela, moeda de cinco bolívares.

durdenita
DURDENITA: Natural hidratado férrico Telurito, mineral extremamente raro.

durdulla
DURDULLA: Plumagem branca bermejizo de Conirrostro ave de tamanho de cotovia.

dureno
DUREN: Hidrocarbonetos obtidos a tentar o bromoseudocumeno de brometo de metilo e de sódio.

durero
DÜRER: Alemão pintor, nome Alberto.

durian
DURIAN: como resultado de várias árvores do gênero Durio, de tamanho grande, cheiro forte e formidável espinho no
shell, típico do Sul da Ásia.

durio
Durio: Árvore genealógica do malvaceae, nativa da Malásia e cultivada no Vietnã e as Filipinas. Também durian.

duritos de puerco
Empresa de carne de porco: preparação em que a pele de carne de porco é aquecida ao fogo baixo em uma panela de
cobre com a graxa que foi usada para fazer os torresmos.

durodón
DURODON: Era uma baleia pré-históricos que viveram no oceano Tethys, espaço entre a América do Norte e Egito
hoje.

durrutera
DURRUTERA: Em Alava, rastreamento de madeira para empurrar o aventadero que é debulha.

durvillea
DURVILLEA: Planta fucacea do Chile, tipo de algas de comida.

dutar
DUTAR: Instrumento de cordas dedilhadas e rasgueada tradicional na Ásia Central e sul da Ásia.

dute
DUTE: Pequena moeda de cobre do equivalente a 3 dinheiro torneses Holanda.

dutgen
DUTGEN: pequena moeda dinamarquesa equivalente a 5 torneses de salário.

duvetin
DUVETIN: Macio e ligeiramente peludo, geralmente uma cor de tecido.

duxelles
Duxelles: Picado cogumelos, cebolas e cebolinhas salteadas em manteiga.

duya
Saco de confeitar: no México, pastelaria da luva.

dúsakas
Dusakas: Molhos feitos com xonocostle.

dysithamnus
Dysithamnus: Um género de aves passeriformes da família da tamnofilidos, nativo do Brasil, conhecido como bataritos,
tamanduás e aves colidem entre outros nomes.

dzanchac
Dzanchac: No México, chocolomo, guisado simples que é preparado com carne cozida em guisado.

dzic
Dzic: Salada que foi originalmente feita com carne de veado cozido no PIB, desfiado e misturado com sour laranjas,
rabanetes, cebolas, coentro, suco de tomate.

dzohara
DZOHARA: Divindade ponderada poesia árabe, correspondente a Vênus da mitologia grega.

dzotobichay
Dzotobichay: Misturado com banha de porco e às vezes chaya de Tamale de masa de milho cozido e picado.

e
E: cartas quinta de domingo sete.

ea
EA: Uma das três cidades berbere que formam a cidade de Trípoli.

ea
EA: Município costeiro de Biscaia.

eachy
EACHY: Humanoide grande nojento e horrível aspecto que emerge dos lagos em algumas partes da Escócia.

eacias
EACIAS: Festivais instituídos em Aegina, os gregos antigos, em honra do Aeacus.

eafa
EAFA: Nome de um pássaro da Nova Guiné.

eal
EAL: Hipopótamo etíope, animal quimérico.

eale
EALE: Animal quimérico, ila.

earina

EARINA: Gênero que designou sete espécies de orquídeas epífitas ou rupícolas. -

easo
Eduardo: Antigo nome de San Sebastián.

easter
Páscoa: Deusa dos antigos saxões.

eba
EBA: Filho de Wittiza.

ebadios
Ebadios: Nome de uma raça de árabes que viviam na Espanha.

ebal
EBAL: Montanha da terra de Canaã, onde Joshua construiu um altar, depois de Hai.

ebanizado
VITRAL: Processo pelo qual a madeira é manchada para simular o ébano.

ebiara
EBIARA: Árvore de w. de África, cuja madeira é usada em carpintaria.

ebionitas
Ebionitas: Hereges que surgiram após a destruição de Jerusalém.

eblis
Luzia: Destroyer anjo dos gênios que faz memória do Alcorão.

ebrebuharitas
Ebrebuharitas: Certos hereges na seita maometano.

ebro
EBRO: Rio de Espanha nascido em Pico Tres Mares, província da Cantábria e deságua no mar Mediterrâneo através
de Deltebre, na província de Tarragona.

ebron
EBRON: Rio em Espanha, afluente do rio Turia.

ebruhart
Ebruhart: Algumas espécies de religioso muçulmano.

ecbatana
ECBÁTANA: Capital de Astíages, adoptada do imperador persa Ciro o grande.

ecdora
ECDORA: na medicina, escoriação.

ecfora
ECFORA: Saída ou fuga total de um membro de arquitetura contados ao longo do eixo do sólido sobre o qual repousa
a uma extremidade.

ech
GRÃDE: Chiloé e no jogo da bola, jogá-lo fora, jogando mão mais tarde.

echacuervo
ECHACUERVO: Salamanca, chulo e homem mentiroso geral.

echar al coleto
LEVE para o COLETO: comer ou beber.

echar el tablacho
TOMAR, ou fazer o TABLACHO: interromper e parar com qualquer motivo que está falando.

echarle un galgo
Pegue um Greyhound: perseguido sem sucesso.

echeno
ECHENO: Bateria carcaça que recebe o excesso do molde de metal.

echicha
ECHICHA: Prato nativo da Nigéria consistindo de taro seco, laboratório e óleo de palma.

echinodorus
Echinodorus: Um género de plantas aquáticas que são encontradas no hemisfério ocidental.

echo
Echo: No México, cardon, variedade de plantas da família do cacto.

eco
ECO: Ninfa rejeitada por Narciso.

eco
ECO: Número asteroide 60 da série

ecolalia
ECOLALIA: Distúrbio de linguagem que consiste em repetir os doentes involuntariamente uma palavra ou frase que
acabou de fazer o mesmo.

ecorche
ÉCORCHÉ: Na pintura, representação de uma obra anatômica esfolada, em que os músculos e outros órgãos internos
são mostrados.

ecto
ECTO: Prefixo que significa, " " " fora por era "

ed
ED: Porto da África.

edafon
EDAFON: em ecologia, um conjunto de organismos que vivem no solo.

edafón
EDAFON: em ecologia, um conjunto de organismos que vivem no solo.

edam
Edam: Queijo prensado não cozido de leite de vaca.

edburga
EDBURGA: Número de asteroide 413 da série.

edda
Edda: Asteroide número 673, da série. -(E Edda, letras maiusculas).

eddo
Eddo: Raiz grossa de oblongo e peludo relacionada com taro ou malanga.

edelita
EDELITA: Silicato hidratado de alumínio e cálcio, variedade de Prehnita.

edenita
Edith: Minério do tipo do inocilicatos de anfíbolas o grupo que cristaliza no sistema monoclínico.

eder
EDER: Rio da Alemanha Rio afluente do rio Fulda.

eder

EDER: Espécie palmípeda Mallard dos mares gelados.

edimmu
EDIMMU: Na mitologia suméria, Babilônia e acádio, um tipo de fantasmas daqueles que não tinham sido devidamente
enterrados.

edisona
Edisona: Número de asteroide 742, da série. -(Edisona e, em maiusculas).

edith
EDITH: Número de asteroide 517 da série.

edna
EDNA: Asteroide número 445, da série.

edo
EDO: Nome que tinha Tóquio até 1868.

eduarda
EDUARDA: Asteroide o número 340, da série.

eduvigis
EDUVIGIS: nome de mulher.

eem
EEM: Rio da Holanda, anteriormente chamado de Amer.

efa
EFA: Cobra venenosa vivendo no Egito.

efa
EFA: Antigo costume judeu de agregado igual à capacidade de 1 rebanho.

efialtes
EFIALTES: Na mitologia grega, gigante filho de Gea e Urano.

efod
Estola sacerdotal: Vestuários dos sacerdotes israelitas.

efos
OBJECTIVOS: Medida para produtos a granel que usaram os hebreus que correspondiam ao meio alqueire de Castilla
e continham 60 quilos de água.

efos
OBJECTIVOS: Medida para produtos a granel que usaram os hebreus que correspondiam ao meio alqueire de Castilla
e continham 60 quilos de água.

efraim
EPHRAIM: Efraim, filho do fundador Joseph, Patriarca bíblico, de uma das tribos de Israel.

egara
EGARA: Antigo nome de Terrassa.

egeo
Aegean: Na mitologia grega, nono rei de Atenas, filho de Pandião II e Pilia.

egeo
Egeu: Mar do Mediterrâneo Oriental entre Grécia e Turquia.

eger
EGER: Na mitologia nórdica, símbolo do mar bravo.

egeria
EGERIA: Asteroide a número 13 da série.

egeria
EGERIA: Na mitologia romana, deusa das fontes e entregas.

egg
OVO: Tipo ou tipo de fumar cachimbo.

egina
Aegina: Mãe de Aeacus.

egina
Aegina: Ilha grega no mar Egeu.

egipa
EGIPA: Asteroide número 91, da série.

egipto
Egito: Mitologia grega, irmão gêmeo de Danao.

egirina
Egirina: Silicato sidico férrico com impurezas de alumínio, titânio, vanádio, manganês, magnésio, cálcio, potássio,

zircônio ou cério. que cristaliza no sistema monoclínico-.

eglea
EGLEA: Asteroide o número 96 da série.

ego
EGO: Vento do Sul.

eichsfeldia
EICHSFELDIA: Asteroide o número 442, da série.

eider
EIDER: Uma espécie de pato que produz a colcha.

eidolon
Fantasma: De acordo com a mitologia grega e Teosofia, copie o astral de um falecido.

eimer
EIMER: Medida para líquidos utilizados em Breslau ( 41-Alemanha; correspondente a 58 pints de Paris.

eira
EIRA: Mustelidae carnívoro da Argentina, aguará espécies.

eirá
EIRA: localidade grega da antiga região da Messênia.

eirá
EIRA: localidade grega da antiga região da Messênia.

eiro
EIRO: Astúrias, irrigável terras aráveis; foram a terra.

eje
EIXO: EM geometria, um diâmetro de curva principal.

eje
EIXO: Barra de ferro ou aço, que gira em um carrinho, que serve para transmitir movimento ou forçar a outras partes de
uma máquina.

ejotillo
Ejotillo: No México, tepary, variedade de feijão.

ekaltadeta
EKALTADETA: Gênero extinto de marsupiais de ratos-cangurus diprotodontos moderna.

ekanita
Ekanite: Tório e cálcio Silicato impurezas de ferro, chumbo ou urânio e, menos frequentemente, de alumínio, manganês
e magnésio, que cristaliza no sistema tetragonal e trapezohedral.

ekard
Ekard: Número de asteroide 694, da série. -(Ekard e, em maiusculas).

ekobem
EKOBEM: Madeira da África usado em pesados e transformou a construção de madeira.

ekop
EKOP: Madeira de w. África usado em móveis e marcenarias.

ekorus
EKORUS: Gênero e espécie extinta de mustelídeos que habitaram o Quênia durante o Mioceno.

eku
EKU: Arma antiga Okinawa Kobudo. originado de um remo.

el afre
A AFRE: Lanzarote praia no município de Yaiza, que faz parte de Las Coloradas.

el silbón
O imberbe: personagem lendária da Colômbia e Venezuela, especialmente nas planícies, descrito como uma alma em
dor.

elam
ELAM: Filho de sem e neto de Noé.

elama
Elämä: No México, feijão elamajetl, variedade de feijão.

elami
ELAMI: Indicação do Tom que começa no terceiro grau da escala distônicos, "fazer".

elang
ELANG: madeira dos W. da África utilizado na construção pesada e parquets.

elasmoterio

ELASMOTERIO: Herbívoro mamífero pré-histórico gigante, de 5 m de comprimento.

elat
ELAT: Porto cidade de Israel no Golfo de Aqaba.

elatea
ELATEA: Antiga cidade grega da Fócida, considerado a porta de Atenas.

elba
ELBA: Grande rio Europeu que atravessa a República Checa, Eslováquia e Alemanha.

elbaíta
Elbaíte: Borosilicato de sódio, de lítio e alumínio que formam a série de três, com dravite, com a douradinha e um
terceiro com o flúor-liddiocoatita e também cristaliza no sistema trigonal.

elbrus
ELBRUS: Montanha mais alta no Cáucaso.

elburgo
ELBURGO: Município espanhol na província de Álava.

elcano
ELCANO: Marino espanhol, primeiro para completar todo o mundo.

elche
ELCHE: Município espanhol na província de Alicante.

elciego
ELCIEGO: Município espanhol na província de Álava.

elda
ELDA: Município espanhol na província de Alicante.

eldero
PAULO, RA. Eldense, natural de Elda.

elea
ELEA: Antiga cidade da Itália, atual Novi Velia.

electra
ELECTRA: Número de asteroide 130, da série.

electra
ELECTRA: Número de asteroide 130, da série.

elel
Grupo de trabalho: No México, citrinos, nome de diferentes tipos de quelites este sabor.

elena
ELENA: Famosa rainha de Troia.

elena
ELENA: Asteroide o número 101, da série.

eleolita
Eleolita: Silicato de alumínio, potássio e sódio pertence ao grupo feldspatoide Lapparent e é uma variedade de aspecto
gorduroso de nefelina.

eleonora
ELEONORA: Número de asteroide 354, da série.

eler
ELER: Pequena moeda da Polônia.

eleutheria
ELEUTHERIA: Asteroide número 567 da série.

elfriede
Elfriede: Número de asteroide 618, da série.

elfs
ELFS: Quantidade de dinheiro que costumava exigir o rei da Pérsia, ao seu povo para as despesas de guerra e outras
empresas.

eli
Eli: Sacerdote de Israel, sucessor de Sansão.

eli
ELI: Bermuda em Hamilton Island Bridge.

elias
Elias. Profeta do antigo testamento.

eliezer

ELIEZER: Segundo filho de Moisés e Zípora.

elifaz
ELIFAZ: Filho de Esaú e de Ada.

elilon
ELILON: Madeira de w. África usado em móveis e marcenarias.

eliota
ELIOTA: Jesus é do discípulo do profeta Elias.

elipsografía
Elipsografia: em geometria, arte, desenho de elipses.

elisabeth
ELISABETH: Asteroide número 412, da série. Também Elizabeth.

eliseo
ELYSEE: na mitologia, lugar onde, de acordo com os gentios, foram parar após a morte, as almas deles justo.

eliseo
ELISEU: O profeta do antigo testamento, sucessor de Elias.

elisquiate
Elisquiate: Variante de bebida do esquiate, que é feito com embebido e milho moído é adicionado a essa água,
piloncillo e chile.

elixir
ELIXIR: Pedra Filosofal.

eljas
ELJAS: Rio espanhol, afluente do rio Tejo, que faz a fronteira com Portugal.

elly
Elly: Número de asteroide 616, da série.

elod
LUANA: Um dos sete líderes tribais húngaros.

elon
ELON: juiz de Israel.

elon
ELON: juiz de Israel.

elon
ELON: juiz de Israel.

elondo
TALI: Madeira da África, utilizada na construção em parquet e pesados.

elone
ELONE: madeira de W. e do E. de África, de alta densidade, usada em parquet.

elopo
ELOPO: Um género de clupeids de família physostomous peixes teleósteos, cuja espécie se assemelham arenques
mas maiores, dividir a boca e maxilar superior curto.

elopozole
ELOPOZOLE: No México, Guerrero caldosa preparação que é levado ao meio-dia durante a colheita de milho.

elotada
Elotada: No México, elotiza, celebração.

elotamal
Elotamal: Tamale preparado com grãos de milho amassada com banha de porco, açúcar e sal.

elote camahua
Milho camahua: nome dado para o milho muito maduro, que é mais firme e mais forte do que o milho fresco comum em
Guerrero.

elotero
ELOTERO, RA: Em México, vendedor de milho.

elotito
Elotito: No México, cogumelo Morel, semelhante a uma espiga de fungo do milho.

elotiza
Elotiza: Celebração que tem lugar na milpa para comemorar a colheita de milho. Também elotada.

eloxochitlan
Eloxochitlán: Município do México, no estado de Hidalgo. . (E Eloxotitlan, em maiusculas).

elón

ELON: Sucessor do juiz Visan de Israel.

elpénor
Elpenor: Mitologia, um dos companheiros de Ulisses.

elpis
ELPIS: asteroide número 59, da série.

elsa
ELSA: Asteroide o número 182, da série.

elul
ELUL: Nome do décimo segundo mês do ano civil dos hebreus.

elvillar
ELVILLAR: Município espanhol na província de Álava.

elvira
ELVIRA: Asteroide o número 277, da série.

elvira
ELVIRA: Early American casta.

elvira
ELVIRA: Em Cuba, frio, em que parece ser, de novo.

elyita
Elyita: Sulfato básico de chumbo e cobre, formado pela alteração de outros minerais, Paragénese natural ou em escória
velha abandonado ar livre, que cristaliza no sistema monoclínico.

ema
EMA: Baía do Brasil.

emanuela
EMANUELA: Asteroide número 576, da série.

emba
EMBA: Rio do Cazaquistão, que deságua no mar Cáspio.

embabiecarse
EMBABIECARSE: Salamanca, sente-se arrebatado.

embachao
Embachao: Em Tarifa Cádiz Township, disse é quando deixou na lama ou areia sem ser capaz de deixar o carro.

embaer
EMBAER: Salamanca, perdendo tempo, entreter-se.

embanar
Embanar: município aragonesa de Quinto de Ebro, empenamento da madeira.

embasador
Embaixadores; No município de Quinto de Ebro Aragoneses, funil.

embastar
Embastar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, prepare um emprego e não terminá-lo.

emberar
Emberar: Aragão, começam a amadurecer a fruta.

emberá
Embera: Aldeia ameríndia que habita áreas da costa do Pacífico e áreas adjacentes da Colômbia, ao leste do Panamá
e noroeste do Equador.

embión
Embion: Aragão, empurrar.

emblanco
Emblanco: município de Tarifa (Cádiz. Espanha), peixe cozido com batatas guisado.

embolización
Embolização: Patologia, obstrução por embolia.

embolotherium
EMBOLOTHERIUM: Animal herbívoro pré-histórico da época do Eoceno que viveu na Mongólia.

embombillar
Embombillar: Em Chile, enrizar ou enrolar o cabelo usando uma lâmpada para beber amigo.

embonar
Fit: Premiar, fazer o bem ou melhorar uma coisa.

embones
Você embones: madeiras náuticas, que estão preso no lado afirmar-lhes os erros.

emboñigado
Emboñigado: Artes e ofícios, importante para a operação de fabricação de Indiana que consiste em passar estes por
um banho de estrume de vaca.

emboque
Ação: Em Chile, boliche, brinquedo.

embotarse
Blunt é: figurativa, obter uma fortuna, o jeito de enriquecer.

embotijar
Embotijar: Ilustrado e familiarmente, faltava, inflar.

embotonarse
Embotonar é: no município aragonesa de Quinto de Ebro, zangado.

embotrión
Embotrion: Planta Proteaceae América.

embozar
Embozar: Aragão, obstrução de um ducto.

embozo
Painel frontal: Figurativamente, tímido, ocultação ou disfarce que é falado ou trabalhar.

embrioctonia
Embrioctonia: Operação cirúrgica que consiste em matar o feto no útero, para facilitar a entrega, quando isso é
impossível.

embrioftórico
Embrioftorico, ca: na medicina, que tem força ou virtude para destruir o embrião.

embrioma
Embrioma: Variedade de cisto dermoide, que contém elementos derivados de três folhas da Drosophila, com
predominância de tecido ectodérmico.

embriomorfosis
Embriomorfosis: Regeneração dos tecidos lesionados ou destruídos.

embrionela
Embrionela: Corpo de reprodução das plantas Criptógama.

embriotego
Embriotego: Um tipo de telhado parte membranosa do embrião de certas sementes.

embriotlasto
Embriotlasto: em cirurgia, uma ferramenta para quebrar os ossos do feto.

embriógrafo
Embriografo: Dispositivo óptico que permite que você desenhe em órgãos câmara clara minúsculos, com um aumento
de três diâmetros, aproximadamente.

embrocar
EMBROCAR: Salamanca, soltar uma coisa.

embrocharlar
EMBROCHARLAR: Segure as vigas que não é podem carregar na parede por meio de um feixe ou cabeçalho cruzado
ou por uma barra de ferro.

embrollo
Imbróglio: Náutico, uma espécie de tackle

embromado
Esmiuçadas, da: no Chile, irritado, rápido.

embuchado
Salsicha: Invólucro recheado com carne moída e temperada convenientemente

embuchi
Embuchi: Trompete de guerreiro do Congo.

embudeles
Embudá-los: em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, planta bulbosa que cresce em riachos e igarapés e é
muito venenoso para animais.

embudillo
Embudillo: Furo cônico que é deixado para os parafusos do lado onde são fascinante, para facilitar esta operação.

embudo
Funil: na germania, calça jeans, calcinha.

emburrar
EMBURRAR: Acomodar a cana de açúcar no meio de um quatro mastros convenientemente preso no chão nas
fábricas.

emburrar
EMBURRAR: Construir defesas na forma de barros, contra as avenidas das águas, nas margens de rios e córregos.

eme
EME: Na impressão, unidade de medida igual ao quadrado do corpo de um tipo, que é de 12 pontos.

emeici
Emeici: Arma branca de artes marciais da China, semelhante a uma agulha longa.

emer
EMER: Medição Linear da Alemanha que continha 32 achelings.

emeri
EMERI: Madeira de w. África usada em marcenaria e mobiliário.

emesh
ESTABELECIDAS: na antiga Mesopotâmia, Deus da vegetação, florestas e campos. Também Emes.

emic
EMIC: Descrição em termos significativos, conscientes ou inconscientes, para o agente que executa-los.

emidia
EMIDIA: Borboleta pequena a noite.

emidracma
STATERE: Peso usado na Grécia que valia 3 obolos e correspondeu ao adarme.

emiecto
EMIECTO: Medida para agregados usados na Grécia que dependesse de um alqueire de Castela.

emien
EMI: madeira no oeste da África usado em carpintaria.

emilia
EMILIA: Número de asteroide 159, da série.

emina
EMINA: Medida para agregados e líquidos usados gregos e romanos e valia 2 quaternário.

emita
EDIÇÃO: Asteroide de número 481, da série.

emma
EMMA: Asteroide o número 283 da série.

emmonsita
Emmonsite: Telurito de ferro hidratado, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

emojis
EMOJIS: Eles são chamados de emoticons.

emola
EMOLA: madeira dos W. da África usado na construção de móveis.

emolo
Eu EMOLO: madeira de w. África para uso na construção naval.

empabonarse
Empabonarse: Nevoeiro, colocar os cristais com vapor.

empalme
Articulação: Prato de origem camponesa, que é preparado com três tortilhas de milho.

empan
EMPAN: como base, o sistema de pesos e medidas, usadas na Babilônia.

empanarse
Farinha de rosca é: Salamanca, granar o grão.

empanda
ALONG: Panda, na mitologia romana, deusa do asilo, caridade e hospitalidade.

empandullo
Empandullo: Município aragonesa de Quinto de Ebro, fudge, bagunça, eu embrollo.

empapelado
Papel de parede: No México, papillote de pt, alimentos cozidos em serviram em uma folha de alumínio ou papel de
pergaminho.

emparpuchao
Emparpuchao: Taxa, disse que é de alguém quando ele é muito gordo ou inchados.

empavon
EMPAVON, Nd: No Peru, vergonha, vergonha tão facilmente.

empedrada
Chapado: Antojito forma triangular elaborado com martajado azul milho misturado com ervilha ou grão de bico cozido
inteiro.

empela
EMPREGA: Salamanca, solo de uma montanha baixa ou garrigue, corte e queimada, assim que a terra é cultivada.

empelar
USO: Cortar e queimar um monte de baixo.

empelochar
EMPELOCHAR: Na Extremadura, movendo-se a pena de pássaro.

empelotar
EMPELOTAR: coloquialmente, causa tédio, desconforto ou fadiga para alguém.

emperador
IMPERADOR: Pez espada.

emperruzao
Emperruzao: na cidade espanhola de Tarifa, uma pessoa de mau caráter; uma pessoa que frequentemente rosna.

empiesis
EMPIESIS: na medicina, abcesso profundo.

empirio
RACIONAL: Em Salamanca, céu.

empitar
EMPITAR: No Peru, fazer uma capa com a pita.

emplingar
Emplingar: Aragão, sendo muito ocupado.

emplumar
Pena: Aragão, carga em alguém com uma obrigação.

empurrar
EMPURRAR: Salamanca, fazer alarde, dá com prodigalidade.

empusa
EMPUSA: Fantástica criatura do folclore grego antigo, identificado com Lamia.

emu
UEM: Australiano corretor ave.

en-mel-gan-ana
IN-MEL-GAN-ANA: Quarta pré-dinástico rei da Suméria.

en-men-dur-ana
IN-homens-DUR-ANA: Sétimo e peniltimo rei pré-dinástico da Suméria.

en-men-lu-ana
IN-homens-LU-ANA: Terceiro pré-dinástico rei da Suméria.

en-sipa-zi-anna
IN-SIPA-ZI-ANNA: Sexto pré-dinástico rei da Suméria.

enadelfo
Enadelfo: Duplo monstro fetal caracterizado pela inclusão de um feto em outro.

enante
ENÂNTICO: Grama de zonas húmidas umbellifer venenosas.

enargita
Enargita: Eu sulfureto de arsénio e cobre que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

enarme
ENARME: Tecer redes de pesca.

enbilulu
ENBILULU: na antiga Mesopotâmia, Deus dos rios e canais.

encabe
CABEÇALHOS: Na Nicarágua, erro, falha.

encacahuatado
Encacahuatado: Prato de carne em temperada com pimentas secas e especiarias molho de amendoim.

encalada
Encalada: No México, 1: doce pão com sabor de anis. -2: tortilla de farinha de trigo.

encalichar
Encalichar: Na Nicarágua, coloquialmente e disse de uma bebida alcoólica, achispar.

encano
Eu ENGAÑO: Salamanca, centeio seco hacecillo, empregando o atariles para ligar as polias e certifique-se de fazê-las.

encenegar
Encenegar: Aragón, ter ideias fixas, obcecado, para insistir em algo.

encerrarse
Preso; Em Aragão, encheram o céu com nuvens.

encélado
Enceladus: Na mitologia grega, gigante filho de Urano.

enchancacada
Enchancacada: Pão feito com melaço.

enchapado
FOLHEADO: Colagem de madeira folheados.

enchilado
Doces: O termo usado para aqueles alimentos que banhar-se, espalhar, cozidas ou embebido em chile, chile ou pó de
molhos picantes.

enchiltepinado
Enchiltepinado: Eu guisado de frango preparado com chile chiltepin abundante.

enchipotladas
Enchipotladas: No México, almôndega.

enchipotlado
Enchipotlado: O termo usado para qualquer prato que é preparado com chile chipotle.

encinillo
Encinillo: Árvore genealógica de faia, menor do que o carvalho e o bolota menor.

enciso
ENCISO: Município de La Rioja.

enclave
ENCLAVE: Inclusão de um material de qualquer tipo no seio de uma rocha magmática.

encomendados
CONFIRMADO: em ordens militares, dependentes do comandante. CONFIRMADO: Plural de mandato.

encope
ENCOPE: Em Medidina, ferimento que é feito com um instrumento afiado.

encordador
Longarina: Em Villena, aparelho de madeira utilizado para amarração e a pessoa que realiza este trabalho.

encordador
ENCORDADOR: na música, que colocou as cordas para esses instrumentos.

encorujao
ENCORUJAO: Salamanca, arrecido frio.

encuarte
ENCUARTE: Custo adicional que a madeira ou pedra alcançada, quando partes ultrapassar certas dimensões.

encubierto
Escondida: No México, Tatu, mamífero protegido por um escudo.

encular
Assfuck: Aragão: 1: volta com o caminhão. -2: enganar alguém.

endeca
Deca: Prefixo que significa, " 11 ".

endecha
LAY: Canção de lamento ou triste.

endejas
ENDEJAS: Albacete, adarajas, dentes.

