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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.

estuyver
ESTUYVER: Moeda corrente com o valor de 8 dutes, também chamado de salário de Amesterdão e a placa.

eszalear
TAMARINDO: Árvore de crescimento rápido e vida longa, aclimatado em Espanha, embora menos do que nas Índias,
durão, madeira e utilizado em todos os tipos de obras.

eta
ETA: Montanha da Tessália onde subiu Hércules para a pira.

eta
ETA: Letra do alfabeto grego.

etal
Et al: em química, álcool cetílico.

etamal
Etamal: Feijão de Tamale que é preparado nas regiões do México Central, especialmente em lugares onde mentir
Nahua comunidades.

etanim
ETANIM: Sétimo mês dos hebreus.

etapa
ESTÁGIO: Dia andar de bicicleta.

etau
L'ETAU: Banco de torno.

etcho

Etcho: Cactacea que produz frutos em forma de bola com muitas agulhas afiadas, antigamente usados como pentes.

etepeya
Etepeya: Eu guisado de feijão ou carapau seco, torrado e chão.

eternidad
Eternidade: Número de asteroide 446 da série.

ethon
ETHON: Na mitologia grega, a águia gigante nascido monstro tufão e equidna.

etic
ETIC: Dar a descrição de fatos observáveis, por qualquer observador, desprovido de qualquer tentativa de descobrir o
significado, que envolveu agentes.

etimul
ETIMUL: Árvore das ilhas Molucas, suco leitoso, e de que os nativos fazem aljavas e pentes.

etl tolontzi
ETL tolontzi: comida tradicional temporária, feita com ervilhas tenros, típicas de Zongolica. -(Veracruz).

etlatolli
Etlatolli: No México, feijão com mingau de milho preto.

etna
ETNA: vulcão na Sicília.

eto
ETO: Prefixo que significa, caractere " ".

etos
ETHOS: Um conjunto de características e modos de comportamento que compõem o caráter ou identidade de uma
pessoa ou uma comunidade.

etowah
ETOWAH: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Alabama.

etra
ETRA: Na mitologia grega, mãe de Teseu.

etra
ETRA: Asteroide número 132, da série. Além disso, Aethra e Ethra.

etringita
Etringita: Aluminato de cálcio Sulfato hidratado que cristaliza no sistema trigonal.

ettridges
ETTRIDGES: Número de asteroide 331, da série.

etzale
Etzale: Prato feito com milho cozido, sal, tomate, epazote e água.

eu
EUA: Símbolo químico do európio.

eucaris
EUCARIS: Asteroide o número 181, da série.

euclasa
Euclase: Silicato hidroxilado de alumínio e berílio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

eucriptita
Eucriptita: Orthosilicate de alumínio e lítio que cristaliza no sistema trigonal e romboédrico.

eucriptita:
Eucriptita: Orthosilicate de alumínio e lítio que cristaliza no sistema trigonal e romboédrico.

eudialita
Eudialita: Cor vermelha de sódio, cloro, cério, silicato de cálcio, ferro, manganês, ítrio e zircônio, que cristaliza no
sistema trigonal.

eudocus
EUDOCUS: na mitologia da Mesopotâmia, criatura emergindo do mar no Golfo Pérsico para instruir os seres humanos.

eudora
EUDORA: Dentre as Nereidas, segundo Hesíodo.

eudora
EUDORA: Número de asteroide 217 da série.

eudoxo
EUDOXO: Astrônomo, filósofo, matemático e médico da Grécia antiga.

eufemo
EUPHEMUS: Filho de Poseidon, timoneiro dos Argonautas.

eufrates
EUFRATES: Ásia ocidental que se origina na Turquia e flui através da Síria e Iraque para convergir com o rio Tigre
antes de desaguar no Golfo Pérsico

eufrosina
EUFROSINA: Asteroide número 31 da série.

eugenia
EUGENIA: asteroide número 45, da série.

eugenisis
Eugenisis: Asteroide número 743, da série. -(Eugenisis e, em maiusculas).

eugenita
Eugenita: Amálgama de mercúrio e prata cristaliza no sistema isométrico.

eugenol
EUGENOL: Nome que é dado para o ácido eugenol.

eulalia
EULALIA: Número de asteroide 495, série

eulon
EULON: Madeira de w. África usado em móveis e carpintaria.

eunice
EUNICE: Asteroide o número 185, da série.

eunomia
EUNÔMIA: Asteroide n º 15 da série.

eunomia
EUNÔMIA: Na mitologia grega, uma das horas.

eupatorio
EUPATORIO.-planta de flores aromáticas agrupados na raiz apertado e fusiforme, picante e amargo de forma
corimbos.

euphemia
Eufêmia: Número de asteroide 630, da série.

euriala

EURIALA: Dentre as três Górgonas.

euriclea
EURICLEIA: Número de asteroide 195 da série.

eurico
EURICO: Rei dos visigodos.

euridice
EURÍDICE: Asteroide o número 75 da série.

eurinome
EURÍNOME: Asteroide o número 79, da série.

eurito
Ramo: Rei de Ecalia, pai de Dioneo.

eurofobia
EURÓFOBO: Atitude de ódio, aversão, agressão ou discriminação contra a raça branca e sua cultura.

europa
EUROPA: Asteroide o número 52 da série.

europa
Europa: satélite de Júpiter.

europa
Europa: Um dos continentes que compõem o supercontinente euroasiático.

euryptérida
EURIPTERIDA: Animal pré-histórico aquático e anfíbio

eusitia
EUSITIA: Apetite Normal.

eustefia
Eustefia: Espécie de Narciso da América.

euterpe
EUTERPE: Musa dos instrumentos de música.

euterpe
EUTERPE: asteroide número 27, da série.

euxenita
Euxenita: Niobate e litamato de ítrio, érbio, cério, germânio e urânio, que cristaliza no sistema ortorrômbico, classe
dipiramidal.

ev
EV: Símbolo do elétron-volt.

eva
EVA: Número de asteroide 164, da série.

evadne
EVADNE: Filha de Poseidon e mãe de Yamo.

evansita
Evansita: Fosfato hidroxilados e hidratado hábito de cristal amorfo de alumínio.

evanto
Claro: Ágata Mottled.

evea
EVEA: Fried desde a ilha de Otaiti, muito semelhante da maçã.

evelyn
EVELYN: Asteroide número 503, da série.

evenkita
EVENKITE: Classe de minério mineral composto orgânico; hidrocarboneto tipo cera de parafina, que cristaliza no
sistema monoclínico e pseudohexagonal.

excision
EXCISÃO: ablação realizada com um instrumento afiado.

eximicion
Aviso: No Chile e no passado, isenção.

exlibris
EXLIBRIS: Rótulo é estampado na capa dos livros, com o nome do proprietário.

exoplaneta

EXOPLANET: planeta extra-solar; um planeta que orbita uma estrela que não seja o nosso sol.

exquiquilit
Exquiquilit: No México, mafafa, mata ciliar planta acaule.

extorcar
Extorcar: Começar, levar, roubar.

extremadura
EXTREMADURA: Comunidade autónoma de Espanha, formada pelas províncias de Cáceres e Badajoz.

extrinsecista
EXTRINSICISM. -Tendência a apresentar a fé, sem levar em conta a possível comunicação da alma com Deus.
EXTRINSECISTA. -Que ele professa a extrinsicism.

ezequiel
Ezequiel: Profeta bíblico.

éclair
Eclair: Pequeno alongada pastelaria, massas fazendo choux, recheado com creme e vitrificado em fondant. Também
conhecido como relâmpago.

élide
ÉLIDE: Nomo da Grécia, no Peloponeso.

émbolo
Atuador: entre os gregos antigos. ordem de batalha em forma de berço ou convergente disponível para o lado do
inimigo.

émincé
Cortada: Fatia de carne magra assado, cozido no vapor ou cozidos, molho napada e novamente aquecido no forno no
fornecimento do serviço.

éstridos
Estridos: Uma família de insectos da ordem Diptera.

étuve
Étuve: Tipo de forno de temperatura constante hermética a desidratação industrial de frutas, legumes, arroz linguiça e
arroz seco.

f
F: sexta letra do calendário pagão.

f
F: sexta letra de domingo.

f
F: letra que significa imortalidade no ocultismo.

f
F: carta que, na idade média, foi vale 40.

f
F: carta indicando o sexto dia de cada Novena.

f
F: Assine que entre árabes valia 80.

fa
FA: Lendária dinastia Xia rei da China.

fa
FA: China de AlmadÍa.

fa
FA: Quarta nota da escala musical.

faatiu
FAATIU: Na mitologia Polinésia é o vento e a tempestade de Deus.

fabada
CALDEIRADA: Lorigada galinha; galinha multicolor.

fabagela
FABAGELA: Planta animada da família da cigofileas, nativa do Oriente, cheiro forte e sabor acre e amargo, usado na
medicina.

fabal
FABAL: Habar, plantada campo de feijão.

fabaria
Fabaria: Planta herbácea família europeia de crassulacean, cujas folhas são aplicadas externamente como do
vulnerary, adstringente e refrigerantes.

fabatario

Fabatario: Antigo navio romano que foi usado para cozinhar o feijão.

fabeador
Fabeador; Conselheiro removido do saco de júris de Saragoça, a votação que teve a sorte de ofícios públicos.

fabela
FABELA: Sesamoide fibrocartilagem deles músculo gêmeos.

fabiana
FABIANA: Polvo fêmea.

fabiana
FABIANA: Em botânica, planta Solanum.

fabina
Fabina: Alcaloide extraído de um produto da destilação dos feijões.

fabiola
FABIOLA: pão esforçou-se de nativo difícil de migalha de Valladolid ou de Palencia.

fabios
Carlos: Sacerdotes de Roma que, no tempo, de Romulo, formou uma escola de lupercos.

fabismo
Fabismo: Uma doença causada por vapores de flores de feijões ou ingestão deste legume os lugares onde seu cultivo
é muito intenso.

fabla
Fabla: Anteriormente, fábula.

fabosa
FABOSA: na aldeia, Pirenéus Aragoneses de faias.

fabricano
Fabricano, at: no Chile, um trabalhador de fábrica.

fabricenses
Fabricenses: Na Roma antiga, armas trabalhadores da construção civil.

fabricista
Fabricista: no passado, fabricante, comércio ou profissão.

fabulino
Fabulino: entre os antigos romanos, divindade protetora das crianças que começaram a falar.

facado
Facado: Jesus é o touro que tem o rosto, atravessado por uma linha clara, que parece feita com uma faca.

facecero
Facecero: Coleoptera inseto criptopentamero, da família da curculionidae,

facecorino
Facecorino: Coleoptera criptopentamero inseto da família curculionidae.

facee
Facee: Rei de Israel, que matou Faceya para usurpar o trono, em um conjuraciion contra o monarca.

facelanto
FACELANTO: planta fanerógama no Japão.

facelina
FACELINA: Moluscos, gastrópodes da família da colilidos.

facelita
FACELITA: Silicato Natural de alumina ou potassa.

facelo
RD: Inseto de Coleoptera do Brasil.

facelódomo
Facelodomo: Tenuirrostro pássaro da América do Sul.

facendera
Facendera: Anteriormente hacendera, trabalho que tem que ir em torno do bairro.

faces
Faces: No passado, fazer, batalhões, esquadrões.

faceya
Faceya: Rei de Israel que morreu assassinado por seu Facee geral.

facéforo
Faceforo: Um género de insectos coleópteros.

facélide
Facelide: Grama dos Andes da América do Sul.

facheca
FACHECA: Município espanhol na província de Alicante.

facico
FACICO: No Chile, Alcunha que aplica-se aos negros.

facie
Rosto FACIE dos cristais, em fornos de vidro.

facistol
Atril: Forma figurativa e família e em Cuba e Venezuela, a pessoa presumiu e vaidosa.

facitis
Facitis: Suposta inflamação da lente

faco
FACO. Na Extremadura, faca grande.

facocero
JAVALIS: Um género de dedos até mamíferos da família dos suídeos, típica de África, também conhecido como o
javali.

facocisto
Facocisto: Cápsula de lente.

facosis
FACOSIS: na medicina, mancha preta no olho.

facote
Facote: em cirurgia, instrumento antigo, um tipo de raspadera.

factaje
Factaje: Faturamento (é Galicismo)

facuache
Facuache: Mamíferos insetívoros de Madagascar.

faden
FADEN: Medido Hamburgo arquitetônico que contém 80 polegadas de altura e 80 de espessura, Considerando que a

Toesa no país.

faetusa
PHAETHUSA: Asteroide o número 296, da série.

fafa
FAFA: dança Português que tem alguma semelhança com o fandango.

fafero
FAFERO: Lavatório, zafero.

fafila
ANO: Rei das Astúrias.

fagedenia
FAGEDENIA: na medicina, úlcera maligna.

faggot
BICHA: Tipo de almôndega tradicional do Reino Unido.

fagina
FAGIN: óleo volátil obtido por destilação do fabuco.

fagonia
Fagonia: Gênero de plantas com flores da família zygophyllacae.

fai
FAI: Em El Salvador, grátis, gratuitamente.

faina
FAINA: prato italiano feito de farinha de grão de bico, água, óleo, sal e pimenta, originárias de Gênova.

faisandage
Faisandage: Operação consistente para deixar um pedaço da caça em um ligamento fresca por um tempo variável para
tornar a carne mais tenro e particular sabor sob o efeito de mortificação.

faisánidos
Faisões e perdizes: pássaros família na ordem o galliformes, entre os quais encontramos os galos, perdizes, faisões,
perus, etc.

faja
Tira: Em arquitetura, aparar voo largo e curto.

fajar
FAJAR: Na Bolívia, Cuba e Porto Rico, pedir dinheiro emprestado.

fajina
FASCINE: Salamanca, haza, Horta, cercada de terra dedicada ao cultivo intensivo.

fajina
FASCINE: Conjunto de feixes de mies em épocas.

fajina
FASCINE: Trabalho coletivo.

fajo
Chumaço: Ação tomar aguardente com uma bengala.

fajón
TECTOS: No Panamá, cinto, de uso feminino.

fal
FAL: Arma de batalha ou combate, carregamento e auto-fogo.

fala
FALA: ostentar.

fala
FALA: Murcia, corda de grama Esparto para amarrar o feixe.

falafel
FALAFEL: Croquete de grão de bico ou feijão é atualmente consumida na Índia, Paquistão e Médio Oriente.

falangista
FALANGISTA: Escalador mamífero Marsupial da família da falangistidos, semelhante do Fox por sua figura e o esquilo
por sua vivacidade que vive nas árvores da Austrália.

falaxas
FALAXAS: tribo da Abissínia, descendente de imigrantes judeus-os do tempo de Salomão.

falaxas
FALAXAS: tribo da Abissínia, descendente de imigrantes judeus-os do tempo de Salomão.

falcata
FALCATA: Espada de ferro antigo usada pelos ibéricos.

falcino
FALCINO: em Aragão, falce pequeno, faca do corvo que foi usado para a colheita.

falcó
FALCO: 1 na Colômbia, cuja os flanges são feitos de madeira... 2 rodeo, local onde o gado, se reúnem. 3º buraco que
faz correr a água.

falcó
-FALCÓ: Falcon.

falcó
-FALCÓ: formas do verbo Falco-1º desafectadas, corte com foice-2º garantiu com cunhas.

falcón
Falcão: Estado da Venezuela.

falda
Saia:-Fundo de montanhas ou cadeias de montanhas.

faldas
Saias: Autoridade ou proteção maternal em relação a uma pessoa, especialmente uma criança ou um menino.

faldeba
Faldeba: Aragão, balda, trava. Também faldebo.

faldebo
FALDEBO: Município de Quinto de Ebro, balda, aragoneses trava.

faldón
SAIA: parte que é colocado para baixo o lintel da porta, como fixo.

fall
QUEDA: Em the Pirenéus Aragoneses, fenda, fenda, fenda.

falla
FALHA: Monumento valenciamo.

falle
FALHA: Pequena moeda do Egito, o que equivale a 3 maravedis de velo.

falleta
Falleta: município aragonesa de quinto de Ebro, barata de cor marrom e mais macia do que a carcaça preta barata.

falsa
Falso: Em Aragão, loft, loft.

falsa calabaza
Fake de abóbora: no México, cahuayote, planta da asclepiadaceas de escalada.

falsio
FALSIO: Em Múrcia, recheio de carne, pão, alho e especiarias.

faltriquera
WASTEWANDER: Cubillo, sente-se nos antigos teatros de Madrid.

falugia
FALUGIA: Planta rosácea no México.

falun
FALUN: depósito marinho composto de areia sílica e grande quantidade de restos de conchas e de poliperos.

fama
Fama: Asteroide número 408 da série.

famorca
FAMORCA: Município espanhol na província de Alicante.

fane
Fane: Ondulado, em linha reta, com orelhas, fraco, fraco, destruído, empobrecida, feia, triste, desatualizado.

fanera
FANERA: Qualquer tecido epitelial, tais como o cabelo, unhas, dentes, etc.

faner¿fito
FANEROFITO: Categoria que inclui todo o Woody ou plantas herbáceas perenes cuja substituição botões
encontram-se em hastes acima o dm de 2 a 5. o nível do solo ou formas rastejantes haste bota.

faner¿fito
FANEROFITO: Categoria que inclui todo o Woody ou plantas herbáceas perenes cuja substituição botões
encontram-se em hastes acima o dm de 2 a 5. o nível do solo ou formas rastejantes haste bota.

fang
FANG: Equivalente a 4 salário torneses moeda de prata de Sião.

fano

FANO: Medida de peso costumava para pesar rubis, equivalentes a 2 quilates de Veneza em Goa e outras cidades do
leste.

fanoe
FANOE: 1: pequena moeda de ouro de Calcutá equivalente a 4 reales de vellón.-2: moeda das Índias que corresponde
a 10 torneses de salário e 2 reais de vellón de prata.

fantis
FANTIS: Preto da aldeia da costa do ouro na Guiné, pertencentes à raça do axantis, que são, no entanto, inimigos
ferozes.

fañicar
FANICAR: Salamanca, trabalho sem lucro ou vantagem.

faon
PHAON: Jovens de Mitilene que Venus se tornou os mortais mais bonitos.

fapo
FAPO: Pássaro da família do columbidas da Austrália e da Tasmânia.

fara
FARA: Na Colômbia, gambá.

farabuti
FARABUTI: Na Argentina, brega, cache, badulaque.

farach
FARACH: Nome indígena para uma árvore egípcia.

faradaina
FARADAINA: Jesus é o produto obtido da destilação da borracha.

faramalla
FARAMALLA: Na América, serapilheira, algo sem importância.

faramundo
FARAMUNDO: Francês, moeda de prata antiga.

farandola
FARANDOLA: Dança de origem provençal em que os dançarinos têm mãos formando uma longa fila.

farandola

FARANDOLA: Avental de Aragão e Navarra, farala, guarnição, volante.

farangoyo
Farangoyo: Sopa de chiles costeiras, cebola, alho e epazote afogou-se ovos.

faraón
Faraó: No passado, farol, holofote.

farar
Felisberto da Silva: slide.

farbitina
FARBITINA: Resina, que ele é extraído de um tipo de farbitide.

farbítide
FARBITIDE: Planta convolvulacea americano, cuja raiz é laxante.

farbulo
FARBULO: Salamanca, frívolo, fútil, falsa.

farcinoma
FARCINOMA: Tumor Muermoso.

farcinoma
FARCINOMA: Muermoso Rumor.

farda
FARDA: Entalhe feito em um pedaço de madeira para encaixar o queixo de outro.

fardas
FARDAS: Moeda de prata usada em Bantan equivalente a 3 libras tornesas.

fardel
FARDEL: Salamanca, pequeno saco para levar o almoço para o campo.

fardel
FARDEL: Produto de matar feito de uma mistura de fígado de porco, envolto em um tecido do estômago.

fardera
FARDERA.-haste curta o Shaker usado para variar os locais de difiles.

fardin
Felix: Acobreada da Inglaterra com valor de 3 dinheiro moeda torneses e 2 maravedis de velo.

faretrones
FARETRONES: Família de esponjas calcárias.

farfalilla
FARFALILLA: Uma coisa de pouco tempo ou valor.

farfallar
Farfallar: Aragão, gagueira.

farfaro
FARFARO: na Germânia, clérigo.

farigola
FARIGOLA: Anteriormente, tomilho.

farina
FARINA: Na Argentina, farinha de mandioca grossa.

farináceas
Ricos em amido: Termo genérico que designa as plantas alimentares da família do Fabaceae, que pode fornecer
farinha, que pode ser vegetal ou alguns tubérculos.

farinela
FARINELA: Nome de um género de fungos na aparência mealy.

fariñera
FARINERA: Em Santiago de Alcántara, morcela, feita com trigo farinha e carne de porco a gordura.

fario
FARIO: sorte, fortuna.

farlobia
FARLOBIA: Nome de um género de algas.

farmacolita
FARMACOLITA: Minério do tipo de fosfato de minérios; o arseniato hidroxilados e hidratado de cálcio que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

farmacosiderita

Pharmacosiderite: Arseniato hidroxilados e hidratado de potássio e ferro com impurezas de fósforo, que cristaliza no
sistema isométrico e hextetraedrico.

faro
FARO: Cidade portuguesa do Algarve.

farofa
FAROFA: acompanhamento tradicional da cozinha brasileira cujo ingrediente principal é a farinha de mandioca.

farraco
FARRACO: Talega pequeno em que ele carrega o grani ao moinho.

farraco
FARRACO: bolso para levar as mulheres sujeitas a cintura por dois nós.

farrapastroso
FARRAPASTROSO: Salamanca, irregular, desalinhado.

farrapo
FARRAPO: Desafectada, pitada, pequena quantidade.

farrero
FARRERO: Capotain, que vão de farra em farra.

farria
Farria: município aragonesa de quinto de Ebro, fadiga que ocorre geralmente no verão sem ter feito qualquer esforço.

farrondon
FARRONDON: Em Extremadura, batendo na parede.

farsa
FARSA: gastronomia, misturas de carne magra picada, emulsionada com gordura.

farsang
FARSANG: Nome da Parasanga persa.

fartaguitón
Fartaguiton: Município de Quinto de Ebro, massa de ovo batido, aragoneses migalha de pão e alho, formando
pequenas panquecas frito na frigideira com óleo bem quente.

farute
Farute: De forma desdenhosa, prepotente e Aragão.

fas
FAS: na mitologia, divindade, considerada o mais antigo de todos.

fascal
FASCAL: Conjunto de tranças de capim cru que cabos, são também chamados de fascar.

fascal
FASCAL: Mal vestido e principalmente pessoa mal esculpir.

fasios
FASIOS: Nome de uma antiga aldeia na Armênia.

fasma
FASMA: Orthoptera insetos, tipos de gênero da família phasmids, que dá nome.

faso
FASO: Príncipe da Cólquide quem Thetis transformada em Rio por não querer corresponder à sua paixão.

fasolada
FASOLADA: Sopa da cozinha grega preparada com feijão, azeite e produtos hortícolas.

fatagino
FATAGINO: Uma espécie de pangolim que vive no Senegal e Guiné negros cuja carne comido e cuja pele usado.

fatnoma
FATNOMA: Soquete de dente.

fato
FATO: Salamanca, curioso e intrometido.

fato
FATO: Em aragonês medieval léxico, suprimentos e regalia dos pastores e trabalhadores.

fattush
FATTUSH: salada muito típica dos países árabes do Oriente Mediterrâneo.

fatum
FATUM: Linguagem culto, eu hado.

fau
FAU: Em Navascués, município da região de Navarra, sima, profundo buraco no chão.

fau
FAU: fruto da faia.

faujasita
Faujasite: Zeólito calciocasodica que cristaliza no sistema isométrico e hexaoctaedrico.

faulkner
FAULKNER: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

faustino
FAUSTINO: Nome do sexo masculino.

fayala
FAYALA: Moeda japonesa que se elevaram a algumas pesetas 13.

fayalita
Faialite: Silicato de ferro, com algumas impurezas de manganês, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

faye
FAYE: Cratera Lunar.

fazuelo
FAZUELO: bolo tradicional da pastelaria sefardita. também chamado fijuela ou 'debla'.

fábrica
Fábrica: Renda ou plano de fundo das igrejas que é destinado para as acusações de culto.

fe
FÉ: Símbolo químico do ferro.

feacios
FEÁCIOS: Aldeia mítica ilha dos feácios, provavelmente a atual Corfu.

febe
PHOEBE: Alcunha de Artemis.

feda
FEDA: Caminho, caminho, estrada.

fedayin
FEDAYIN: Guerrilha Palestina.

feder
FEDER: Medida para líquidos da Alemanha que contém 32 heimers.

federico
FEDERICO: Moeda de ouro da Prússia que vale 15 florins.

fedra
FEDRA: Asteroide o número 174, da série.

fedra
FEDRA: Asteroide o número 174, da série.

feijoa
Feijoa: Fruta da árvore de família Myrtaceae.

feijoada
Feijoada: Especialidade brasileira que deve seu nome ao ingrediente de base, o feijão preto.

fejudo
Fejudo: Aragão, pesado.

fela
FELA: Agricultor egípcio.

felicia
FELICIA: Planta da família do composto que é gerado no cabo da boa esperança.

felicia
FELICIA: Número de asteroide 294, da série.

felicidad
FELICIDADE: Asteroide o número 109 da série.

felipe
FELIPE: 1: moeda de ouro que correu entre os lacedemônios com um valor de 20 dracmas.-2: Flandres 5lb tornesas-3
ouro moeda: moeda de prata de Milão com valor de 106 salários Imperial.

felix
Felix: Município espanhol da província de Almeria.

felodermis
FELODERMIS: Tecido que é na casca de plantas lenhosas, integrando a periderme e formado a partir de um

meristema secundário chamado o Cambium da cortiça.

felodermis
FELODERMIS: Tecido que é na casca de plantas lenhosas, integrando a periderme e formado a partir de um
meristema secundário chamado o Cambium da cortiça.

felpa
Pelúcia: cartola.

femado
Femado: Nos aragoneses município de Quinto de Ebro, disse é que é paga com estrume.

femar
Femar: Aragão, pagos com o estrume das plantas.

fenaquita
Fenaquita: Nesosilicato anidro e sem adicionais ânions de berílio que cristaliza no sistema hexagonal ou trigonal. Nota:
por engano anteriormente dirigido-los FRENAQUITA, que não é válido.

fendejo
Fendejo: Aragão, amarre para fazer corrida de alfafa.

feneci
Eu FENECÍ: Andaluzia e desafectado, apoio para os pés, contraforte do arco.

feneco
FENECO: Mamífero canino que abunda no deserto do Saara.

fenghuang
FENGHUANG: Pássaro mitológico chinês que ele reina sobre outras aves.

fengina
FENGINA: Um tipo de Topázio.

fengita
FENGITA: Alabastro gesso com isso no velho feito óculos.

fenicita
FENICITA: Mineral composto de basic de cromato de chumbo.

fenicocroíta
Phoenicochroite: Anidro cromato de chumbo que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

fenicofao
FENICOFAO: Videira de pássaro da família do cuculidas que vive no Ceilão.

fenin
FENIN: Pequena moeda de cobre do equivalente a 2 velo Nuremberg maravedis.

feno
FENO: 1: no passado, feno-2: 3-estrume: reprodutores nascidos mortos.

fenojo
Fenojo: Aragão, erva-doce.

fenolina
FENOLINA: Solução de cresol em potassa SOAP.

feocarpo
FEOCARPO: Nome de uma certa árvore do Brasil.

fer
FER: Fora da África, na Argélia, extremo ocidental das montanhas Edough.

fer
FER: No passado, fazer.

fera
FERA: Peixe da família Salmonidae abundantemente é pescado no lago de Genebra e é carne valorizada.

feralias
FERALIAS: Festas em honra dos mortos, celebradas pelos antigos romanos.

ferberita
Ferberite: Tungstênio de óxido e ferro, que cristaliza no sistema, com impurezas de nióbio, tântalo, escândio, e estanho,
que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

ferca
FERCA: Em Marrocos, fração de uma tribo.

