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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
FEDE contribuiu para o dicionário com 20017 significados que aprovamos e recolhemos neste pequeno livro.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

endocimio
ENDOCIMIO: Monstro de fetal duplo, caracteriza-se pela inclusão de um corpo em outro.

endococo
ENDOCOCO: Nome de um género de endrocarpeos de líquenes.

endocromo
ENDOCROMO: O nome das células que contêm corantes em algas filamentosas.

endofleo
ENDOFLEO: Inseto de Heteromero Coleoptera que vive sob a casca das árvores.

endoforo
ENDOFORO: dentro de um filme de grão.

endolado
ENDOLADO: No Chile, topo do vão das portas e janelas.

endopleura
ENDOPLEURA: Filme dentro da semente.

endui
ENDUI: Madeira de w. África, high-density, usada em pilares e travessas.

ene
JAN: Rio da Cordilheira dos Andes, ao sul do Peru.

eneoptero
ENEOPTERO: Bug ortoptero família do grillidos, da América do Sul.

enere
EFICAZ: Navio de guerra da antiga Grécia.

enfajinar
Enfajinar: Aragão, empilhando polias.

enfarfador
Enfarfador: Homem que tem a missão de agrupar as borras em fardos para transporte.

enfilamiento

Enfilamiento: Situação das coisas que estão em uma fileira.

enforchar
ENFORCHAR: Na Extremadura, medidor, inserir.

enfrijoladas
Enfrijoladas: Prato feito com tortilhas de milho que são imersos em um guisado espesso de chão feijão, roladas ou
dobradas.

enfufarse
Enfufarse: município aragonesa de Quinto de Ebro, zangado.

enfurnir
ENFURNIR: em Salamanca, coisas o mondongo.

engalaberno
Eu ENGALABERNO: parte de um edifício que não está dentro dos limites do lote em que representa.

enganchar
Gancho: Município aragonesa de Quinto de Ebro, começa a trabalhar.

enganote
ENGAÑOTE: Pan temperado com farinha, mel doce fruta em Salamanca. o óleo e o conhaque.

engarañao
ENGARANAO, em Salamanca, que é muito frio.

engarilla
ENGARILLA: Na Extremadura, portão, cerca.

engarrio
Eu ENGARRIO: En Salamanca, coisa ou fato que diverte sem benefício.

engastrimancía
Engastrimancia: Chamada profética ciência atribuída por um lado, do vulgar para os ventríloquos.

engastrimántico
Engastrimantico, ca: pertencente a engastrimancia.

engatada
ENGATADA: Abate feito a alguém.

engonías
ENGONIAS: Em Salamanca, angustias, sanções.

enguarina
ENGUARINA: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, paja traseira curta.

enguñir
ENGUNIR: Angunir, garfo, colocar o jugo aos animais. Termo usado em Lanzarote.

enguñir
ENGUNIR: Angunir, garfo, colocar o jugo aos animais. Termo usado em Lanzarote.

engurriar
ENGURRIAR: Salamanca, endossar uma pessoa uma missão ou tarefa tão desagradável ou dolorosa que ele não quer
fazer qualquer um.

enheduanna
ENHEDUANA: Poeta e filha de Sargão de Akkad tey escritoria de acadia. Também Enkheduanna.

enif
ENIF: nome de uma estrela na constelação de Pegasus.

enigmatita
Enigmatita: Silicato de sódio anidro, ferro e titânio com impurezas de alumínio, manganês, magnésio, cálcio, potássio e
cloro, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

enigro
ENIGRO: Nome de um género de répteis pitonidos cujo mais notável espécie habita Java.

enio
ENIO: Deusa grega conhecido como, " 34 shredder de cidades;

enipeo
ENIPEUS: Rio Deus da mitologia grega.

enitu
ENITU: Bush nas Molucas.

enitú
ENITU: Bush nas Molucas.

enix

ENIX: Município espanhol da província de Almeria.

enjalma
TRAPICHE: Em Salamanca, um tipo de loja laborioso como uma luz aleatório.

enjebe
ENJEBE: Bleach ou lavagem de panos são moldados em que antes de tingir-lhes.

enjitomatadas
Enjitomatadas: Prato feito com tortilha dobrado e transmitidos pelo óleo quente que está mergulhado em um molho de
tomate, que em geral não pique.

enjococadas
Enjococadas: Preparação que consiste de tortilhas que são embebidas em soro de leite coalhado.

enjolochar
Enjolochar: Envolva um alimento em joloches, ou seja, em palha de milho.

enjuagadedos
Enjuagadedos: Pequena única bacia de metal, vidro ou porcelana, que é preenchida com água morna, geralmente
perfumado com limão.

enjundia
SUBSTÂNCIA: Figurativamente, força, força, prisões.

enki
ENKI: Deus sumério sabedoria.

enkidu
ENKIDU: Personagem da mitologia suméria, companheiro do rei e herói mitológico Gilgamesh.

enkimdu
ENKIMDU: Deus secundário da antiga Mesopotâmia.

enmesarraa
ENMESARRAA: Deus das leis em Acadia e Babilônia.

enmoladas
Enmoladas: No México, toupeira de enchiladas.

ennia
ENNIA: amante de Calígula.

eno
ENO: Rio da Suíça, Áustria e Alemanha, afluente do Rio Danúbio.

enoi
ENOI: Madeira de w. África usada em marcenaria e carpintaria.

enokitake
Enokitake: Nome de várias espécies de fungos com lâminas, de tamanho modesto, textura macia e putrescível,
também chamado de colibias.

enol
ENOL: Lago das Astúrias.

enolasa
ENOLASE: Enzima que atua na glicólise.

enomao
OENOMAUS: Rei de Pisa, filho de Ares e Harpina.

enona
ENONA: Asteroide o número 215, da série.

enopion
ENOPIÃO: Rei lendário de Chios.

enos
ENOS: Filho de Seth e neto de Adão.

enrebullar
Enrebullar: Aragão, envoltório descuidadamente, confuso, perturbador.

enredados
Enrolados: No México, ilacas ou ilakas, feita com milho em massa de tortilha revolta em um campo de milho, alho e
molho de tomate sal.

enrejado
Estrutura: em baixada de germania, touca, de mulher.

enrique
ENRIQUE: Nome do sexo masculino.

enriqueta

ENRIQUETA: Número de asteroide 225, da série.

enrunar
ENRUNAR: Aragão, construir ou solar com entulho ou detritos.

enrutar
Roteamento: Roteamento, enrumbar.

ens
ENS: Sendo por excelência entre os ecolasticos.

ensalada turula
Salada turula: cozido de camarão descascado adicionar tomate, cebola, pimentões, picado pepino, limão e sal.

ensenada
ENSENADA: Município do México, no estado de Baja California.

enser
ENSER: Objeto do pessoal ou doméstico usar que é usado em uma profissão.

enshag
ENSHAG: Na mitologia mesopotâmica, divindade criada por Ninhursag para curar Enki. Também Enshagme

enstatita
Piroxena: Silicato de magnésio que cristaliza no sistema ortorrômbico.

ensundia
Ensundia: município aragonesa de Quinto de Ebro, gordura animal.

entablonado
DECK: Revestimento de tábuas de madeira de espessura considerável, descansando em algum tipo de apoio.

entelodón
ENTELODON: Possível pré-histórico Animal carnívoro família de porcos, mas mais grande e selvagem, quase 2 m de
altura e uma tonelada de peso.

enten
ENTEN: Deus da mitologia suméria.

entenalla
Torno: Ferramenta peças por meio de um parafuso de aperto.

entenallas
Alicate de bloqueio: um tipo de torno pequeno usado em determinadas rotas.

enterocele
Enterocele: Hérnia Intestinal.

enteronfalo
Enteronfalo: correção de hérnia Umbilical.

entierro
ENTERRO: Scam que você cometeu a pretexto de desenterrar um tesouro.

entierro
ENTERRO: O tesouro enterrado.

entiporrar
Entiporrar: Aragão, indigestar.

entlasis
Entlasis: Fratura do crânio onde os ossos se tornam peças.

entomogamia
ENTOMOGAMIA: A polinização das plantas pela intervenção de insetos.

entornao
ENTORNAO: massa de manteiga assado, recheado de açúcar condensada e gergelim, típica de Sevilha.

entosta
Entosta: Município aragonesa de Quinto de Ebro, um tipo de bolo ou fragmento de detritos, lama ou outro tipo de
massa, que foi anexado em algum lugar, geralmente o calçado.

entótico
Entotico, ca: em patologia, disse que a audição ou zumbido ruídos.

entreguardas
ENTREGUARDAS: Eles são dois terra regras iguais, que verifica a exatidão de uma superfície plana.

entrepaños
PRATELEIRAS: Cada uma das fotos ou um painéis de porta de madeira sólida que é confortável dentro do quadro.

entretallarse
Entretallar é: Salamanca, preso, ficar restrita, que não pode ir a qualquer lugar.

enturrullarse
Enturrullarse: Aragão, azorar, de agrupamento.

envizcar
ENVIZCAR: Em Salamanca, a alimentar os cães ao gado ou eles casca entre eles.

eo
EO: Rio da encosta Cantábrico que separa a Galiza, Astúrias.

eolia
EOLIA: Número de asteroide 396, da série.

eolida
AEOLIS: Antiga região da Ásia menor.

eolina
EOLINA: Tipo de harmónio, equipados com guias metálicas, que vibram pela ação de uma corrente de ar.

eolo
Éolo: Deus grego dos ventos.

eolodicon
EOLODICON: Instrumento com línguas de aço de diferentes comprimentos e vibração por produções de ar.

eonaviego
EONAVIAN: Linguística de variedade das línguas românicas e dentro deste subgrupo de trabalho.

eos
EOS: A deusa grega do amanhecer.

eos
EOS: Filho do titan Hyperion.

eot
EOT: Atol das Ilhas Carolinas, no Oceano Pacífico.

epacina
EPACINA: Em Honduras, planta fitolacacea tropicais, cheiro de alho.

eparca
EPARCA: Governador de uma província grega do Império Romano.

eparquía
Eparquia: 1: emprego ou dignidade de Eparca. . 2: nos tempos antigos, cada uma das províncias gregas, sujeitas a
Roma. -3: no Império Bizantino, o governo de Constantinopla. -4: neste momento, cada um da província em que divide
a Grécia.

epatlaxtli
Epatlaxtli: Vagens frescas ou imaturas de feijão pataxete usado em diferentes pratos.

epazote de mula
Epazote mula: no México, planta herbácea, amaranto também chamado de alegria.

epazoyucan
Epazoyucan; Município do México, no estado de Hidalgo. -(Epazoyucan e, em maiusculas).

ependimitis
Ependimitis: Inflamação do epéndimo ventrículo cerebral.

epeo
EPEU: Na mitologia grega, guerreiro e construtor do cavalo de Troia.

epi
EPI: Ilha do arquipélago de Vanuatu.

epi
EPI: Prefixo que significa, " na 34.

epicorión
Epicorion: Nome dado à membrana que cobre o córion albuminosa.

epicuro
Epicuro: Filósofo grego famoso quem ensinou esse prazer é o fim supremo do homem; prazer não sexual mas o cultivo
do espírito.

epidesiología
Epidesiologia: Tratado sobre a arte de aplicar ataduras.

epiero
EPIERO: Pentamerous besouro que vive sob a casca das árvores.

epifleosa
Epifleosa: Epiderme das plantas.

epiflogosis
Epiflogosis: Inflamação sem bloqueio de sangue.

epifora
EPÍFORA: Patologia, eu rasgo copiosa e persistente para aparecer em algumas doenças dos olhos.

epigamia
Epigamia: O direito de contrair casamento entre pessoas de diferentes nacionalidades.

epimeteo
EPIMETEU: Satélite de Saturno.

epindepinde
EPINDEPINDE: Jacarandá-africano Africano.

epistilbita
Epistilbita: Silicato de cálcio hidratado de alumínio cristaliza no sistema monoclínico.

epitaria
EPITARIA: Alcunha de Vênus entre eles Roman da antiguidade.

epitoga
EPITOGA: Espécie de esclavina ou capotilla que os romanos eram, por vezes, a toga.

epitoga
EPITOGA: Um tipo de chapéu ou capuz usado pelos escribas da câmera nos dias solenes.

epitoxio
EPITOXIO: Parte da catapulta no onde o projétil foi colocado.

epyaxa
Epyaxa: Número de asteroide 802, da série. -(Epyaxa e, em maiusculas).

equeco
EQUECO: Na América do Sul, amuleto de gesso ou argila em forma de humano, sorrindo a figura com os braços
abertos, a qual é atribuída a virtude de promover a prosperidade e abundância.

equimole
Equimole: Sopa de Turquia, contendo um pó de milho vermelho e os miúdos do bird.

equ¿nidos
ECHINOIDS: Classe de Echinodermata caracteriza-se pelo corpo globular, eriçado de espinhos.

er
ER: Símbolo químico do érbio.

er
ER: conjugação de terminação.

era
ERA: Caixa de legumes.

era
ERA: Descoberta e nível local onde eles debulhar o grão.

erano
ERANO: Entre os gregos antigos, alimentos pagam a clivagem por comensais.

erato
ERATO: Musa da poesia lírica e erótica.

erato
ERATO: asteroide número 62, da série.

erba
ERBA: Planta mostrada em prados naturais e artificiais e depois processá-la é grama ou feno.

erbedo
ERBEDO: Em Astúrias e Galiza, Arbutus, ericaceous arbusto de frutos comestíveis.

eremotherium
EREMOTHERIUM: Gênero extinto de mamíferos placentários, a ordem Pilosa e distribuição intertropical.

ereolo
EREOLO: Cálculo, metal do pesita usado pelos hebreus.

ereshkigal
ERESHKIGAL: Deusa do submundo na mitologia do sumerio-acadia.

erevan
Yerevan: Capital da Armênia, a maior cidade do país,

erg
ERG: Grande superfície arenosa.

erhu
ERHU: Instrumento chinês curvou-se cadeia de caracteres com duas cordas e tocado com um arco.

erica
ERICA: Cientista nome Heath.

erida
ERIDA: Número de asteroide 718 da série. -(Erida e, em maiusculas).

eridano
ERIDANUS: Na mitologia grega, um dos cinco rios que atravessavam a Hades.

erie
ERIE: Lago nos EUA e Canadá, que faz parte dos grandes lagos.

erigona
ERIGONA: Asteroide número 163, da série.

erika
Erika: Asteroide o número 636, da série. . ( Erika e, 41 maiuscula;.

erin
ERIN: Nome do gaélico irlandês.

eriodo
ERIODO: Um gênero de primata platyrrhines de mamíferos a Intrachromosomal família.

erionita
Erionite: Aluminossilicatos de cálcio, potássio e sódio, que cristalisa-se no sistema hexagonal.

eris
ERIS: deusa grega da discórdia.

erisma
ERISMA: Piso voquisiacea, irtregulares de flores, do Brasil e Guiana.

erismaturo
ERISMATURO: Mallard do velho continente, que é conhecido em muitas partes com o nome de faisão Mallard.

eristia
ERISTIA: variedade de cor roxo e branco do Tulip.

eriteva
ERITEVA: Uma das Hespérides, filha da noite ou do regulador, também chamado de Eriteis.

eritrismo
ERITRISMO: Coloração vermelha dos cabelos e barba.

eritronio
ERYTRONIUM: Nome dado por alguns produtos químicos ao vanádio.

erix
ERIX: Cobra de réptil da Ásia e África.

erke
ERKE: músico instrumento de vento, típico nas celebrações públicas, em alguns países da América do Sul.

erkencho
ERKENCHO: clarinete idioglotico, derivada da pututu e muito semelhante do shofar.

erminia
Ermínia: Número de asteroide 705 da série. -(E Ermínia, em maiusculas).

ermita
Hermitage: Capela no lugar desabitado.

erna
ERNA: Asteroide número 406, da série.

ernestina
Ernestina: Número de asteroide 698, da série. -(E Ernestina, em maiusculas).

ernesto
ERNESTO: Nome do sexo masculino.

eroda
ERODA: Poeta grego clássico.

erodio
ERODIO: Geraniacea da planta, cujo caule e folhas é usada na medicina como um adstringente.

eros
EROS: Deus grego do amor.

erra
ERRA: Deus da guerra na antiga Mesopotâmia.

erraca
ERRACA: Bebidas espirituosas usada no Oriente.

erren
ERREN: É assim chamado para a Alcácer dado ao gado, alfafa, capim, Prado.

erun
Paula: Madeira da África usada em parquet.

erunia
ERUNIA: na mitologia indígena, gênio malvado.

erunobo
ERUNOBO: Madeira da África Tropical, amplamente utilizada na construção e outros elementos.

es
IS: químico de símbolo do einstênio.

esabem
ESABEM: madeira dos W. da África usada em marcenaria e mobiliário.

esara
ESARA: Templo da Mesopotâmia dedicado a Inanna em Uruk, pelo rei sumério Ur-Nammu.

esbarrar
Esbarrar: En Aragón (Espanha), assustando o gado.

esburgar
Esburgar: En Aragón (Espanha), acorda para encontrar uma solução.

esca
ESCAÑAR: Enflaquecer nenhuma esperança de recuperar a adiposidade.

esca
ESCAÑAR: Corte os ramos de uma árvore perto do porta-malas para que sprout novamente para enxertá-los.

esca
ESCAÑAR: Em Guadalajara, verifique a haste ou forma que deriva de cereais.

escabullido
Escorregou: Ele disse que já são crescidos o bebê.

escacha
ESCACHA: Usado comando municipal de prevenção a nomeação.

escachar
Escachar: Aragão, afunde.

escacho
ESCACHO: o nome que dão os highlanders na espinha dorsal de uma planta.

escagarruciao
ESCAGARRUCIAO: Salamanca, ter corpo ruim e não estar bem.

escagarruciarse
ESCAGARRUCIARSE: Salamanca, sujar. Danificado um plano.

escala de asalto
Escala de agressão: guerra usada pelos antigos para penetrar em uma máquina de cerco.

escalador
ESCALADOR: na Germânia, ladrão que doer usando é de escala.

escalda
Escalda: Europeu rio que nasce na França, atravessa a Bélgica e os Países Baixos e deságua no mar do Norte.

escaleretas
Escaleretas: Aragão, escadarias nas ruas.

escalona
ESCALONA: na Germânia, escalador de paredes.

escama
FLOCO: Cada uma das peças que formam a loriga.

escambia
ESCAMBIA: No Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

escambullero
ESCAMBULLERO: Na Extremadura, eu balanço.

escamilla
ESCAMILLA: Spike pequeno ou soco plano de carey, osso de baleia ou outro material vibrante, costumava tocar
instrumentos de corda duplos.

escamoles
Escamoles: Ovos, larvas e pupas de formigas de duas espécies de Liometopum.

escaneado
DIGITALIZAÇÃO: digitalização, ação de varredura-SCAN: passar pelo scanner.

escangalllar
ESCANGALLAR: Salamanca, dano.

escanillo
ESCANILLO: tipo de berço.

escanol
Escanol: No México, acácia, árvore leguminosa.

escantillar
ESCANTILLAR: Marcar ou desenhar a marca uma linha constante paralela para uma silhueta ou contorno.

escape
EXAUSTOR: Jesus disse que o ar mais rápido do cavalo.

escapolita
Scapolite: Qualquer um dos minerais de uma série isomórfica termina cujos termos são o silicato de alumínio e cálcio
com o carbonato de cálcio e silicato de alumínio e sódio com cloreto de sódio, que cristalizam no sistema tetragonal.

escarabia
ESCARABIA: vidro de madeira usado anteriormente pelo calafates para umedecer os ferros de sua obra.

escarabujo
ESCARABUJO: Salamanca, rosa selvagem e também seus frutos. Também chamado de trampaculos.

escaramujo
Roseira brava: Barnacle, crustáceos.

escarbar
ESCAVAÇÃO: Alimentando o fogo, movendo-a com o badila.

escarcela

CARTEIRA: Parte da antiga armadura que coberto da cintura para a coxa.

escargot
ESCARGOT: Prato de caracóis da terra, cozido, servido como um acionador de partida, na gastronomia francesa.

escaro
ESCARO: Acantopterigio, oval e vermelho, peixe que vive fora da costa da Grécia.

escaro
ESCARO, RA: disse que é da pessoa que tem os pés e tornozelos torcidos e pisa mal.

escarola
Escarola: Alechugado no pescoço que foi usado no passado.

escarramada
Escarramada: Aragão, straddle, pernas abertas.

escarrizar
Escarrizar: Em Aragão, retire a bainha do milho na espiga.

escaza
ESCASSO: Aragão, panela usada para derramar a água fervendo na pasta de azeitonas em lagares.

escazari
ESCAZARI: No passado, portais, Arch menos do que o semicírculo.

escelmis
ESCELMIS: Na mitologia grega, um dos Telquines, filho de Pontus e Thalassa.

eschaf
ESCHAF: Medida para agregação de Augsburg, que continha 8 metzes.

eschefel
ESCHEFEL: Medida para agregados usados em Hamburgo.

escheldal
ESCHELDAL: Moeda de prata da Dinamarca e alguns lugares na Alemanha a 4 libras tornesas e 16 reales de vellón.

escheno
ESCHENO: Medida para estradas utilizadas na Grécia.

eschepel
ESCHEPEL: Medida para agregados usados em Amesterdão.

eschipfund
ESCHIPFUND: Peso usado em muitos países da Europa do Norte, com valor muito diferente em cada um deles.

esciros
SKYROS: Ilha grega no mar Egeu Espórades.

escitopolis
CITÓPOLIS: Uma das cidades que faziam parte da antiga Decapolis, localizado a oeste do rio Jordão em Israel.

escitopolis
CITÓPOLIS: Uma das cidades que faziam parte da antiga Decapolis, localizado a oeste do rio Jordão em Israel.

escobedo
ESCOBEDO: Município do México, no estado de Nuevo León.

escobeta
Escova: No México: 1: cogumelo fungo com chapéu de forma cônica e avermelhado brilhante marrom, Brad. . 2:
Pipicha, quelie cujo sabor lembra o papaloquelite.

escobetilla
Escobetilla: No México, escova cogumelo.

escobetita
Escobetita: No México, fungo de Brad.

escobitas
Escobitas: Huazontles recheado com queijo, atracado entre eles, capeados e frito, banhar-se em um molho de chile
pasilla.

escobo
ÁREAS: Em El Salvador, planta mirtacea, também chamado chamisco e guayacán preto.

escobo
ÁREAS: Mato grosso.

escobón
VASSOURA: Variedade de vassoura, árvore de configuração, que cresce na mediocridade e agudos das Ilhas
Canárias.

escochín
Escochin: No México, Cauchy, nome dado a várias espécies de peixes.

escoladero
Escoladero: Aragão, drenagem especial de irrigação.

escolar
Escola: Mar da família dos peixes gempilidos.

escolgar
Escolgar: Aragão, desligue.

escolifar
Escolifar: município aragonesa de Quinto de Ebro, deixando sem dinheiro para alguém.

escomido
Escomido: Aragão, algo quebrado nos cantos; desgastado.

escomite
Escomite: No México, tepary, variedade de feijão.

escopa
SCOPA: Formão para esculpir pedras.

escora
CALCANHAR: Inclinação que leva um navio para uma ou outra banda.

escoreto
ESCORETO: Salamanca, nua.

escoria
ESCÓRIA: algo vil e de qualquer estimativa.

escoria
ESCÓRIA: lavagem porosa dos vulcões.

escorlomita
ESCORLOMITA: Silicotitanato de cal e óxido férrico.

escorodita
ESCORODITA: Prismático ferro arseniato.

escorpionídeos
ESCORPIONIDEOS: Ordem de aracnoide que inclui o escorpionidos e outros relacionados com as famílias.

escorpión
1.-Escorpião: muito parecido com o peixe, peixe, mas mais velho que ela e quem mora no alto mar.<br>2.-Escorpião:
antigo flagelo formado de cadeias com carangueja torta.<br>3.-Escorpião: constelação zodiacalque está localizado na
frente do seu signo e um pouco a leste.

escorpión
Escorpião: Máquina de guerra semelhante a balista usada pelos antigos para atirar pedras.

escorredor
Filtro: Aragão, pratos de dreno.

escotafí
Escotafi: Pão de origem conventual, tradicional de Yucatán.

escranquia
ESCRANQUIA: Planta vegetal da América.

escribano
1.-escriba: Pendolista, pessoa que escreve com letra muito boa.<br>2.-escriba: cauda bifurcada e nome dado em Cuba
para um peixe de abdominal, de certa forma cilíndrico, que reproduz-se no mar das Antilhas e não é comestível.

escriño
CONCLUSÃO: Em Salamanca, casca de bolota.

escriptulo
ESCRIPTULO: Peso usado na Roma antiga, também chamado de escrúpulos.

escrita
ESCRITO: Raya focinho muito pontudo, barriga branca e cinza avermelhada, com preto, marrom e branco com
marcações.

escritas
ESCRITO: Em Chile, escritillas, cordeiro testículos.

escrobículo
ESCROBICULO: Anatomia, o estômago.

escrotocele
ESCROTOCELE: Hérnia do escroto.

escruchante
ESCRUCHANTE: Na Argentina, ladrão que entra em uma casa, por astúcia ou violência.

escrúpulo
1.-ESCRÚPULO: China, entrando em calçado, machucou o pé.<br>2.-ESCRÚPULO: na astronomia, min, sexagésimo
de grau de um círculo.<br>3.-ESCRÚPULO: na farmácia, peso 24 grãos que foi usado no passado.

escuajo
Escuajo: no chickweed de bobo, de cidade de Tarifa, Cádis.

escucio
ESCUCIO: Molde côncavo, cujo perfil é um quarto círculo.

escudete
1.-reforço: mancha redonda que as gotas de chuva geralmente produzem neles, azeitonas verdes, por onde estas é
dano e acorchan.<br>2.-reforço: pedaço de lona que serve de reforço em costuras de branco a roupa e que neles
sobrepellices tende a ser de renda.

escudito
ESCUDITO: Moeda de ouro da Espanha que correspondia a 5 libras e torneses salário 6 e meia.

escudo
Brasão de armas: logotipo de uma entidade ou corporação.

esculano
ESCULANO: Na mitologia romana, Deus das moedas de cobre.

escular
Escular: Em Aragão, quebrando a parte de trás de uma caixa por excesso de peso.

escullir
Escullir: Em Múrcia coloquialmente, escorregar e cair.

escusón
Escudo: Em Aragão, ganancioso.

escutela
ESCUTELA: gastrópodes de molusco do Pacífico.

escutelo
SCUTELLUM: Sclerite do peito noto ou tergo.

escuterudita
Skutterudite: Arsenieto de cobalto com quantidades variáveis de níquel e ferro, que cristaliza no sistema cúbico.

escutula
ESCUTULA: pequena crosta em forma de disco ou escudo.

esdeno
ESDENO: no passado, raiva, rancor, ódio.

ese
ISSO: Elo de uma cadeia.

eseible
ESEIBLE: em filosofia e em desuso, o que pode ser.

esepos
ESEPOS: Filho do irmão do Pedaso e náiade Abarbarei.

esera
ESERA: Rio afluente do rio Cinca, Huesca.

esera
ESERA: Condição ID, variedade de urticária.

esfalerita
Esfalerita: Eu zinco sulfureto que cristaliza no sistema cúbico.

esferificación
Spherification: Técnica culinária para introduzir uma preparação líquida na forma de pequenas bolas ou esferas,
parcialmente gel, que rompe a mastigar, quando o líquido flui.

esferocobaltita
Spherocobaltite: Carbonato de cobalto anidro, que cristaliza-se na sistema trigonal romboédrica e hexagonal
escalenoédrica.

esfinge
Esfinge: Animal fabuloso, com o busto de uma mulher, corpo e pés de leon e asas.

esfinge
ESFINGE: figurativamente, fêmea, astuta, feroz e vingativa.

esfollinar

Esfollinar; No município de Quinto de Ebro, varrendo aragoneses.

esgarraet
ESGARRAET: Prato típico valenciano.

esguardamillado
ESGUARDAMILLADO: Salamanca, dor nas costas para o trabalho de campo.

esgueva
ESGUEVA: Salamanca, esgoto, cloaca.

eshu
EXU: Divindade da religião yoruba.

esino
ESINO: Rio afluente Itália no mar Adriático.

esipo
ESIPO: Nome dado por Plínio para a sujeira do Tosão sem lavar.

eskolaíta
Eskolaita: Formar minério de óxido de chumbo, que cristaliza-se no sistema trigonal, hexagonal de classe
escalenoedrica.

eskrima
Eskrima: Filipino martial art.

esla
ESLA: Rio de n º de Espanha, que nasceu nas montanhas da Cantábria, e depois cruzar as províncias de León e
Zamora despeja suas águas no Rio Douro.

eslaminar
Eslaminar: Aragão, engolosinar.

eslardar
ESLARDAR: Salamanca, costeleta, sinta-se vivo de coceira.

esleto
ESLETO: Salamanca, fixa, fixo.

eslinga
Estilingue: Náutica, carga em um utensílio de levantamento.

esloti
ZLOTY: Moeda da Polônia, também chamado zloty.

esmalte
Esmalte: Em Blasonica, ou metais ou cores heráldicas.

esmediar
Esmediar: Aragão, diminua a quantidade de algo.

esmelicarse
Esmelicarse: Município aragonesa de Quinto de Ebro, desaperte com riso.

esmeralda
Esmeralda: coquetel feito com tequila misturada com hortelã e bebida gasosa de limão, servido em um copo alto com
gelo. PS: (para o amigo Danilo): quando a Esmeralda refere-se à variedade de berilo, escrito com letras minúsculas.

esmeril
PIJOTE: coto.

esmochar
ESMOCHAR: Salamanca, quebrando uma vaca de chifre, um bode, etc.

esmog
Poluição atmosférica: Nevoeiro misturado com fumaça e partículas em suspensão.

esmoloc
Esmoloc: ICER, feito com feijões frescos de cuitlacoche, desleidos em água. Também smoloc.

esmoñar
Esmonar: Procurar em Aragão.

esmorrar
Esmorrar: Aragão, cai de cara a cara.

esmostar
ESMOSTAR: Salamanca, transportar ou jogue o wort nos tanques.

esmostolar
ESMOSTOLAR: Salamanca, cair e sofrer danos ao corpo, especialmente na cabeça.

esmuir
ESMUIR: Variam de azeitonas.

esnón
Esnon: Espécie de prisão que normalmente obter uma mezena em uma vara que provisoriamente arbola à ré.

esodoum
ESODOUM: Madeira de w. África, semelhante à la ceiba, de rosa-cinzento, usado em embalagens e moldes.

espabilar
Velório: Aragão, atiçar o fogo.

espadas
ESPADAS: Palo do baralho espanhol.

espadilla
Espadilla: No México, agave, maguey, grupo de plantas de origem mexicana. Também o florete.

espais
ESPAÇOS: Em Cantábria, camisetas, tênis.

espaldil
Espaldil; No município de quinta do Ebro, a frente do ombro de porco aragoneses.

espampanar
Espampanar: Aragão, grite.

espanzurrar
Espanzurrar: Aragão, expedição mau feitio.

esparabel
ESPARABEL: Tabela square, com uma alça que costumava levar uma porção de cal ou gesso, com a raquete.

esparbel
Esparbel: Aragão, Gavião, Gavião.

espargido
ESPARGIDO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, claro, sem nuvens.

espata
ESPATA: Em Petilla de Aragón, arado, Ara telera grade.

espata
ESPATA: raspador, instrumento usado na Maçonaria para raspar paredes.

espata
ESPATA: Saco Membranacea que envolve a espadice.

espellejón
Espellejon: Aragão, disse que era leve ferida é se foi a pele.

espelotar
Espelotar: Município aragonesa de Quinto de Ebro, limpe algodão removendo a casca.

espelón
Espelon: Feijão preto de Yucatán.

espelujar
ESPELUJAR: Em Salamanca. despelujar. muss.

espenton
ESPENTON. -Push. Esta denominação é usada na Andaluzia, Cuenca e Aragão.

espenzuela
Espenzuela: como resultado algumas cabaças que os índios da América do Sul imerso na água para se comunicar com
este Propriedades purgativo muito forte.

espergiar
Espergiar: Aragão, pegue um punhado pequeno de gesso ou cimento.

esperijuliar
Esperijuliar: Aragão, limpe com cuidado.

esperita
Esperita: Nesosilicato de cálcio, chumbo e zinco com impurezas de ferro, manganês e magnésio, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

esperreque
Esperreque: Aragão, alguém magro.

espeto
ESPETOS: Detenção de uma pessoa.

espicula
SPICULE: Pequeno corpo em forma de agulha, especialmente se for de material duro.

espicula

SPICULE: Lançamento rápido e violento da matéria da chama cromosfera solar que dura por alguns minutos.

espicula
SPICULE: Elemental inflorescência das gramíneas, pico pequeno, espiguetas.

espiga
Pico: Em Salamanca, presente dos convidados para o casamento.

espiga
Pico: Spike-enxerto.

espiga
CAULE: Estrela muito brilhante da constelação de Virgo.

espiga
1.-tronco: em carpintaria, saliência que ocorre no final de uma peça que pode ser ajustado no final de
outro.<br>2.-tronco: topo da espada onde o forro é seguro.<br>3.-haste: pequeno prego sem cabeça e ferro.

espigón
Quebra-mar: Cob, panícula.

espinagatos
ESPINAGATOS: Salamanca, perene de planta da família papilionáceas que tem baunilha purê com quatro ou seis
sementes por fruto.

espino de sol
Sun Hawthorn: No México, chibaca, planta herbácea das Asteraceae.

espita
TORNEIRA: Salamanca, pessoa que beber muito vinho.

espita
TORNEIRA: Salamanca, pessoa que beber muito vinho.

espitama
ESPITAMA: Medida Linear da Roma antiga que continha um span ou 12 dedos e foi equivalente a três quartos do pé
romano.

espíritu
Espírito: Antigo nome da alcoholate.

espodumena

Espocumena: Silicato de alumínio e lítio que cristaliza no sistema monoclínico.

espolera
ESPOLERA: Caso ou site onde as esporas são salvos.

espolique
ESPOLIQUE: Na Colômbia que traz esporas e não pode lidar com eles.

espolique
ESPOLIQUE: Uma vez como o calcanhar nas nádegas do Raptor, que salto, no jogo da raia.

espolique
ESPOLIQUE: Assistente em uma tarefa.

espolón
RAM: Aragão, parte do rio.

esponja
Esponja: Pessoa com mana atrai e suga a substância ou bens de alguém.

esponjamiento
Impermeabilização: Operação visa introduzir um gás, sob a forma de bolhas em uma preparação líquida ou sólida.

esponjita
Esponja: No México, fungo semita.

esposa
ESPOSA: Na América, anel episcopal.

esprimejon
ESPRIMEJON: Na Extremadura, mesa para fazer o queijo.

espulgar
Noivo: Remover pedras em determinados produtos, lixo e conchas antes de cozinhar.

espuma de mar
Espuma do mar: doce que consiste de duas barras cozidas; um feito com manteiga, chantilly com açúcar, fermento em
pó e nozes picadas; Outro preparado com ovos, açúcar, milho e xarope de maple, mel

espurna
Espurna: Aragão, faísca, fragmento.

espurniar
Espurniar: Em Aragão, chuva suavemente.

espurrirse
Espurrir é: Salamanca, alongue o corpo a relaxar, mesmo bocejando.

esquiate
Esquiate: Torrado e moído milho que os Tarahumara executar o pinole ou atole.

esquifación
Esquifacion: Remo com todo o tipo de barcos estava armado.

esquifo
Eu ESQUIFO: vaso de cerâmico da antiga Grécia em forma de tigela ou taça com duas alças horizontais perto da borda
superior.

esquijerar
ESQUIJERAR: Vi fora dos lados de um pau ou madeira para o local designado, de remover a haste.

esquila
CISALHAMENTO: Coleopteran inseto de Tan muito brilhante.

esquilo
Ésquilo: Aragão, chocalho.

esquimol
Esquimol: Caldo de carne de porco, que acrescentou o milho torrado e moído, epazote e coentro em pó.

esquinazo
Esquinazo: Aragão, espinha.

esrar
ESRAR: Instrumento de cordas e arco, de Bengala.

essai
Essai: Na França do ancien régime, tentar provar que apresentou as refeições e bebidas ao rei, príncipes e pessoas de
alta linhagem.

estaca
JOGO: Chifres que têm veado por ano de idade.

estacón

Estação: Em Colômbia cretino.

estado de derecho
Estado de direito: Regime das sociedades democráticas em que a Constituição garante, liberdade, direitos
fundamentais, a separação de poderes, o princípio da legalidade e da tutela jurisdicional contra o uso arbitrário do
poder.

estaerque
ESTAERQUE: Moeda de ouro de Beijing equivalente a 30 reales de vellón.

estafilino
ESTAFILINO: Um género de insectos coleópteros pentamers.

estajar
Estajar: Fazer as partições nas obras.

estannita
Stannite: Eu sulfeto de cobre, ferro e estanho, com impurezas de zinco, prata, cádmio, índio e germânio, que cristaliza
no sistema tetragonal e escalenoédrica.

estar al loro
: O papagaio frase adjetiva que coloquialmente significa, ser: atento, vigilante, ciente, informado, consciente.

estar alguien hasta el gorro
SER alguém até a tampa: coloquialmente, não espere mais.

estar baldado
BALDADO ser: estar muito cansado; esgotado fisicamente.

estar en algodon
SER em ALGODÃO ou SER ENTRE ALGODÕES-Locução adverbial significado, com cuidado e delicadeza.

estar en todo
ESTAR em tudo: tomar sobre si o cuidado e os resultados de um negócio.

estar pal gato
SER alguém ou alguma coisa para o gato: no Peru e coloquialmente, estar em mau estado ou problemas de saúde.

estar pedo
BE PEDO: Estar bêbado, sob a influência de álcool ou outra droga.

estarroño

ESTARRONO: Palon, pau para segurar a rede de caminhão.

estatamo
ESTATAMO: Medição de campos e estradas da Grécia, que continha 160 estádios.

estate
Propriedade: Medida para agregados de Siam, usado particularmente para o arroz.

estater
ESTATER: Moeda de ouro da Grécia de valor diferente nas aldeias que corria.

estaurolita
Estaurolita: Silicato aluminico-ferrico anidro que cristaliza no sistema monoclínico.

estayo
ESTAYO: Medida para agregados e fluidos da Toscana.

está chungo
É DOLOROSO: Parece-me mal; está em mau estado; Tem má qualidade.

estear
ESTEAR: Em Salamanca, remover o primeiro chip para pinheiros para coletar resina-los.

estecane
ESTECANE: Medida para líquidos utilizados no equivalente a 20 copos de Amesterdão de Paris.

estefanita
Stephanite: Eu sulfureto de prata com Antimoneto de ânions adicionais, com impurezas de arsênico, cobre e ferro, que
cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

estefanía
ESTEFANIA: Asteroide o número 220, da série.

estein
ESTEIN: Pesa usada em Berlim contendo 22 libras do quadro da França.

estela
VELÓRIO: Pé de leão, planta herbácea família Rosaceae.

estema
ESTEMA: árvore de família.

estema
ESTEMA: Aragão e no passado, pena de mutilação.

estenia
ESTENIA: aumente, exaltação da energia funcional dos órgãos.

esteno
ESTENOSE: Dentre as três Górgonas.

estenocarpo
ESTENOCARPO: Planta Proteaceae Austrália.

estenocoria
ESTENOCORIA: Estreitamento, redução ou contração de um órgão.

estenofilo
ESTENOFILO, o: em botânica, folhas muito estreitas.

estenogona
ESTENOGONA: Variedade de Cal carbonatada.

estenostíridos
Estenostiridos: Família de aves passeriformes, cujos membros são distribuídos em toda a África, indomalayan e
Indonésia

estent
Implante de stent: Próteses intravasculares. -Também o stent.

estepal
ESTEPAL: No México, jaspe vermelho.

esterilla
MAT: Salamanca, molde de grama Esparto de queijo.

esterlín
JOIAS: entretela.

esterlín
JOIAS: entretela.

esterlín
Joalharia e joias: Moeda que estava na Inglaterra e na França e elevou-se a 24 maravedis de velo.

estero
ESTERO: Medida adoptada em França para o acendimento cúbico.

esther
Esther: Asteroide o número 622, da série.

estiba
Estiva: Na Andaluzia, batendo, batendo.

estibarsenio
Stibarsen: Liga de metais produtos semi-acabados de arsênico e antimônio, que cristaliza no sistema trigonal
escalenoédrica e hex.

estibiconita
Stibiconite: Óxido hidroxilado de antimônio, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

estibioclaudetita
Estibioclaudetita: Óxido de arsênico e antimônio, que cristaliza no sistema monoclínico, classe prismática.

estibiopaladinita
Stibiopalladinite: Simples Antimoneto de paládio com impurezas de cobre, estanho e arsênico, que cristaliza-se na
dipiramidal sistema e bipiramidal hexagonal.

estibiotantalita
Estibiotantalita: Óxido de antimônio com alta presença de tântalo, que cristaliza no sistema ortorrômbico, pirâmide de
classe.

esticfa
ESTICFA: Medida para líquidos da Dinamarca.

estil
ESTIL: Salamanca, entre o vulgar e não utilizados, estéril, seco.

estil
ESTIL: Asta de foice.

estilbita
RPIDO: Série de minerais da classe dos Tectossilicatos, do grupo de zeólita; silicato de alumínio hidratado de sódio e
cálcio, que cristalizam no sistema monoclínico e prismático.

estilete
CANETA: Spike, soco.

estilete
CANETA: do punhal muito estreita e lâmina afiada.

estilpnomelana
Stilpnomelane: Aluminosilicato hidratado de potássio, cálcio, sódio, ferro, magnésio e alumínio que cristaliza no sistema
triclínico e pinacoidal.

estiragomas
ESTIRAGOMAS: Salamanca, estilingue.

estirón
Talão: Aragão, nó no cabelo.

estix
ESTIX: Styx, lagoa do submundo na mitologia grega.

estoc
ESTOQUE: Medida da cevada utilizada em Hamburgo.

estocata
ESTOCATA: como agrimensoria usado na Toscana.

estof
ESTOF: Medida para líquidos utilizados na cidade polaca de Gdansk ou Danzig.

estolon
ESTOLHO: Grande estola de diácono usado em determinados dias.

estomatopodos
STOMATOPODS: Ordem de malacostracans, o grupo de toracostraceos de crustáceos, alongada, curta carapaça,
cinco pares de boca pernas, três pares de pernas bifurcadas, brânquias formam tufos abdominais pernas e abdômen
desenvolvido.

estoposo
Estoposo: Município aragonesa de Quinto de Ebro, sujo.

estoque
FLORETE: Gladíolo, planta pertencente à família iridaceae.

estormar
Estormar: Aragão, esmaga o tormos de terra.

estorreja
Estorreja: No México, torrejas, semelhante ao camarão panqueca de sal preparação.

estorruntado
ESTORRUNTADO: Salamanca, demolido, caído.

estrada
ESTRADA: Na América, árvore gomosa Avenue.

estrada
ESTRADA: Salamanca, tabela suportada por cordas para formar uma prateleira.

estradivario
ESTRADIVARIO: Cada um dos violinos produzidos por Estradivario ( Stradivarius, ) , capacidade única da guitarra
italiano famoso.

estrampallar
ESTRAMPALLAR: Salamanca, despojo, esnartar, quebrar.

estrato
CAMADA: Camada de rochas sedimentares.

estrave
ARCO: Parte superior da quilha do navio, que vai a linha curva para a proa.

estrebe
Estrebe: Tripé de aço usado como base para segurar panelas ou frigideiras de barro.

estrecho
Estreito: Em geografia, estreita passagem entre duas terras que coloca em dois mares de comunicação.

estrellita
Estrellita: No México, piolho, planta herbácea anual.

estrello
ESTRELA: Em Extremadura, vazar.

estremar
ESTREMAR: Passe o inverno.

estremar
ESTREMAR: Deixar de pagar qualquer dívida ou pecha.

estremar
ESTREMAR: Para distinguir duas coisas semelhantes, mas não é o mesmo.

estribo
PESEIRA: Gaiado que situa-se na parte média do ouvido dos mamíferos.

estribo
PESEIRA: Elemento sólido segurando um arco ou um cofre e neutralizar seu impulso.

estribón
Estribon: No passado e entre os nadadores, impulso, talão, empurrar, derrame.

estric
STRICT: quanto os agregados usados em Praga.

estricar
ESTRICAR: Navarra, pisar as uvas na imprensa vinho.

estricarse
Estricarse: No passado, lida com.

estricción
Carícias: estreiteza. constrição.

estricninomanía
Estricninomania: Alienação devido ao envenenamento por estricnina.

estricnismo
Estricnismo: Patologia, envenenamento por estricnina.

estricturotomía
Estricturotomia: Seção, divisão de uma estenose.

estridulacion
ESTRIDULAÇÃO: Ação produzem som pela fricção de certas partes do corpo, comportamento associado com insetos,
aranhas e cobras.

estriduloso
Stridulus, sa: na medicina, que produz o estridor.

estriga
Estriga: Em História Natural, nome de certo estreito, prolongada por meio de dicas de escalas.

estríldidos
Estrilda: Família de aves passeriformes espalhadas sobre as áreas inter tropicais na Ásia-, África e Australásia.

estrompar
ESTROMPAR: Salamanca, seriamente ferindo um.

estrompingar
ESTROMPINGAR: Salamanca, dano.

estrozón
ESTROZON: Salamanca, que tudo termina.

estrujón
SQUEEZE: Em Extremadura, veio a partir da uva.

estrumpir
ESTRUMPIR: Em Salamanca, fazer explosão, pop, medidor de ruído.

estruvita
Estruvita: Fosfato hidratado de amónio e magnésio que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

estubgen
ESTUBGEN: Medida para líquidos de Hanover; Contém 4 copos de Paris e 2 azumbres de Castela.

estupa
STUPA: Tipo de arquitetura budista e fez yaina para conter relíquias que deriva os túmulos antigos.

estupen
ESTUPEN: Medida para líquidos de Antuérpia e Bruxelas.

