DICIONÁRIO ESPANHOL
FEDE

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

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

fondo
FUNDO: Em México, saya blanca que as mulheres usam anáguas por baixo para evitar a transparência.

fondos
Papel de parede: Preparações consistindo de caldo de carne aromatizado, gordinho ou magro, que é usado para fazer
um molho ou banhar-se um guisado ou uma breseado.

fondón
FONDÓN: Município espanhol da província de Almeria.

fonola
FONOLA: No Chile, folha de papelão impregnado com piche que é usado para coberturas.

fonsado
Fons: As tropas do exército, serviço especial dado na guerra.

fontina
Fontina: Queijo italiano de leite cru de vaca, colar semi cozido, crosta escovado e às vezes esfregou óleo.

fontiveros
FONTIVEROS: Município espanhol na província de Ávila.

foordita:
Foordita: Estanho e tântalo, niobato com impureza de chumbo, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático

fora
Fórum: No Peru, milho chicha fabricação-pronto.

forbas
Forbas: na mitologia, famoso bandido.

forcalla
Forcalla: Aragão, lança o Labrador.

forcides
FORCIDES: Na mitologia grega, eram as filhas de Ceto e força que deu origem ao cinza-los, Hespérides, ninfas e
Górgonas.

forfa
FORFA: Folhas de milho.

forista
Fórum de usuários: déspota.

formaje
MOLDE: No México, um conjunto de formulários para o açúcar.

forrar
Cobertura: Cubra o fundo e as paredes de pan, molde ou Terrine com Bacon, torresmos. aromatizantes ou um colar.

forrazo
FORRAZO: No México, alguém muito bonita.

forsterita
Forsterita: Silicato de magnésio com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

fortin
Fortin: Medida para agregados usados em Izmir que contém 4 quilotes.

fortuna
FORTUNA: asteroide número 19, da série.

fortuna
FORTUNA: Na mitologia romana, deusa da sorte - bom ou ruim - e fertilidade.

fos
FOS: Deus fenício da luz.

fosa
FOSSA: Salamanca, árvores de fruto de fazenda de país.

fosfofilita
PHOSPHOPHYLLITE: Minério do tipo dos fosfatos minerais que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

fosfuranilita
Phosphuranylite: Hidratado fosfato de uranilo de potássio e cálcio que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

fosgenita
FOSGENITE: Minerais minerais carbonatos e nitrattos; carbonato com adicionais ânions cloreto e cação de chumbo,
que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

fosgeno
FOSGÊNIO: Asfixiar o gás, derivado do cloro.

fot
PIC: Unidade métrica de iluminação, muito pouco usado.

fotográfica
Foto: Asteroide o número 443 da série.

fotuto
Porta-voz, TA: Na Colômbia, difícil, arriscada, perigosa, arruinado, doente, tornar-se cansado.

fotuto
BOQUILHA: Na Colômbia, caule folha de mamão, que produz o som.

fotuto
BOQUILHA: Na Colômbia, pito jangadas Magdalena e cauca nos rios.

fou
FOU: Percussão instrumento de música tradicional China, feitos de argila e bronze.

fouace
Fouace: Preparação de massa, que está entre os mais antigos na França.

fourme
Mesma forma: Nome de numerosos veios azuis ou queijos produziram em massa fresca-pressionado maciço central.

foutou
Foutou: Prato tradicional Africano muito apreciada no Benin e Costa do Marfim.

foxtrot
FOXTROT: Dança alegre originários de Estados Unidos da América

foya
FOYA: Astúrias, lote de carvão.

fóculo
FOCULO: Roman braseiro.

fraates
FRAATES: Nome de vários reis da Dinastia arsácida.

fracha
FRACHA: Em Marrocos, férias, lazer show.

fragata
FRAGATA: Ave Pelecaniforme marina, grandes asas, bico longo e curvo e cauda bifurcada, típica dos trópicos.

fragatas
FRAGATA: Ave Pelecaniforme marina, grandes asas, bico longo e curvo e cauda bifurcada, típica dos trópicos.
FRAGATAS: Plural de fragata.

fragatas
FRAGATA: Menos do que o navio de guerra destruidor. FRAGATAS: Plural de fragata.

fragatas
FRAGATA: Barco de três mastros, catraca, maior e mezena e velas enfrentar blocos. FRAGATAS: Plural de fragata.

fragma
FRAGMA: anteparo atravessar de uma fruta.

fraile
FRADE: Dobra para fora que é uma parte da bainha dos vestidos vestidos.

fraile
FRADE: Málaga, nas vinícolas, cacho de uvas já Pisa e empilhados para formar os pés.

frailero
FRAILERO: Tipo de persianas, cuja porta é pendurada é folha de janela própria, em vez de sua bolsa.

frailes
MONGES: Em Álava e Navarra, orquidacea planta com Spike, muito compacto, flores vermelhas ou branco
manchadas.

fraipontita
FRAIPONTITE: minério da classe dos filossilicatos do grupo da caolinita-serpentin; Aluminossilicato de zinco e alumínio
com camadas de caulinita, que cristaliza no sistema monoclínico e domatico.

fraire
FRAIRE: Anteriormente e desafectadas, frade.

fraisier
Fraisier: Formado por dois bolo quadrado de placas de Genovese, umedecido com a calda de Kirsch e colocadas uma
acima da outra, separadas por um creme de manteiga.

francescone
FRANCESCONE: Moeda de prata da Toscana.

francisita
Francisita: Bismuto óxido, selênio, cobre e cloro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipitamidal.

franckeíta
Franckeite: Sulfuro-antimoniuro de ferro, estanho e chumbo, com impurezas de zinco, prata, germânio e índio, que
cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

franco
FRANCO: Moeda da França, que contém 20 torneses de salário e corresponde a 4 reales de vellón de prata.

frangipane
Frangipane: Cozido creme feito com leite, açúcar, farinha, ovos e manteiga com a adição de macarrão triturado ou
amêndoa em pó e, opcionalmente, algumas gotas de extrato de amêndoa amarga.

franklin
FRANKLIN: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

franklin
FRANKLIN: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

franklinita
Franklinite: Óxido de zinco, ferro e manganês, que cristaliza no sistema cúbico, classe hexoctaedrica.

franziska
FRANZISKA: Asteroide o número 520 da série.

frapar
Frapar: Esfrie rapidamente.

frasca
FRASCA: Salamanca, pessoas de má reputação.

frasco
FRASCO: Medida para líquidos da Itália que corrersponde para um quartilho de Paris.

fraternidad
FRATERNIDADE: Asteroide número 309, da série.

fredegundis
Fredegundis: Número de asteroide 678, da série. -(Fredegundis com F, em letras maiusculas).

freia

FREIA: Número de asteroide 76. da série.

freibergita
freibergite: Antimoneto de sulfeto de prata, cobre e ferro e impurezas do zinco, mercúrio ou bismuto, que cristaliza no
sistema isométrico.

freieslebenita
Freieslebenita: Eu sulfeto de prata, chumbo e antimônio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

frejón
FREJON: Salamanca, judeu.

frenaquita
Frenaquita: Nesosilicato anidro e sem adicionais ânions de berílio que cristaliza no sistema hexagonal ou trigonal.

frenel
FRÊNEL: amarra ou amarra de fixação.

frenulo
FRENULO: Cerdas ou cerdas do ângulo umeral das asas posteriores, que se envolve em asas anteriores para o
retináculo em Lepidoptera.

fresa
Morango: Ferramenta giratória equipada com lâminas.

fresadilla
Fresadilla: No México, tomate.

fresia
FRESIA: Mulher Mapuche, esposa do Caupolican.

fresnedilla
FRESNEDILLA: Município espanhol na província de Ávila.

fresno
FRESNO. Condado de EUA. UU. , na Califórnia.

fretel
FRETEL: Nome dado em França para um tipo de flauta em linha reta, de Provença, dupla língua e som semelhante da
dulzaina.

freud

FREUD: Neurologista e austríaco psiquiatra, pai da psicanálise.

frexit
FREXIT: Refere-se à França, saída da zona do euro.

freya
FREYA: Gênero de diatomácea Marinha.

frezar
SPAWN: Spawn, põem ovos.

fricadelle
Fricadelle: Um pouco achatada almôndegas feitas com carne picada ou uma obturação.

fricasé
Fricassê: Preparação em carne branca de caldo de aves ou de vitela. -(Sometimes of Lamb).

frico
FRICO: prato que italiano feito de queijo, originalmente de Carnia.

frieda
Frieda: Asteroide o número 722, da série. -(Frieda com F, em letras maiusculas).

friega
SCRUB: No México, bebida de álcool da bebida.

frigga
FRIGGA: Asteroide número 77, da série.

frijolón
Frijolon: Variedade de feijão, da família das leguminosas.

frine
PHYRNE: Hetera grega, amante e modelo de Praxiteles.

fringilla
Fringilla: Asteroide número 709 da série. -(Fringilla com F, em letras maiusculas).

frisaba
-FRISABA: discurso Verbal da palavra congelar. CONGELAMENTO: na Germânia: bater, trair, vender, dar de presente.

frisar
CONGELAMENTO: na Germânia, batendo, trair, vender, dar de presente.

frisel
Frisel: Corte o sorvete.

frite
FRY: guisado de carne de cordeiro e dados de batata com páprica abundante, peculiar na Extremadura.

fritule
FRITULE: Bolo Partido croata, semelhante dos donuts, típicos do Natal.

frixo
FRIXO: Na mitologia grega, filho de Atamante e Nefele e irmão de Hele.

froilán
Maria: Nome de macho.

froncina
FRONCINA: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, mata de plantas silvestres.

frondácalo
Frondacalo: Aragão, buraco escuro.

frontera
BORDER: México município do estado de Coahuila de Zaragoza.

frutada
Frutada: No México, águas frescas.

frutera
FRUTO: Em Javea, cidade espanhola de Alicante, esquilo.

frutera
FRUTO: Em Javea, cidade espanhola de Alicante, esquilo.

fruto del pan
Pão de frutas: frutas da árvore do pão. ou furtipan, da família das moraceae e nativa da Polinésia.

ftia
PHTHIA: Número de asteroide 189, da série. Também Pthia e Pthea.

fuang
GENILDO: Usado em Sião que contém 2 sampayas e corresponde a um adarme pesa.

fuchila
Fuchila: Em México, amarelo para o fungo.

fucuciento
Fucuciento, ta: na República Dominicana, aleatória, tendo má sorte.

fuder
FUDER: Medição de líquidos com Alemanha e especialmente para os vinhos.

fuder
FUDER: Medição de líquidos com Alemanha e especialmente para os vinhos.

fudge
Chocolate: Doces derretimento, macio e não pegajoso.

fue
Foi: Eu vento instrumento nativo do Japão, semelhante a uma flauta.

fuensanta
FUENSANTA: Município de Albacete,

fuensanta
FUENSANTA; Família e a expressão figurativa que é dado a entender que algo de muito alto é de pouco valor ou baixa
eficiência.

fuentealbilla
FUENTEALBILLA: Município espanhol na província de Albacete.

fuero
JURISDIÇÃO: Não utilizados, lugar ou site que foi feita justiça.

fufú
Fufu: Emaranhado de qualquer raiz substancial.

fuina
Fuina: Aragão, assustador, furioso, pouco sociável.

fujin
Fujin: Na mitologia japonesa, Deus do vento. -(Fujin com F, em letras maiusculas).

fula
FULA: Coloquialmente e em Cuba, o dólar americano.

fulbe
Fulbe: Pessoas desabrigadas no mundo que vive na África Ocidental, também chamado de fulani, fula ou peul.

fulgores
BRILHO. -Brilho e brilho. FULGORES_ plural de brilho.

fulton
FULTON: E.U., no Condado de Arkansas.

fuluchá
Fulucha: na República Dominicana, multidão ou cópia de pessoas. Também fulicha.

fulvia
FULVIA: Cônjuge de Lady Roman de Marco António.

fum
Fum: Em Marrocos, garganta onde a água passa do terreno montanhoso para a planície

fumarolas
FUMAROLAS: Na lava do vulcão folhas arquivaram uma enorme quantidade de gases no steam que escapar quando
um adquiriu uma certa coerência, dar origem às fumarolas.

fumarolas volcanicas
FUMAROLE: Crack a terra em regiões vulcânicas, em que saem gases sulfurosos ou vapores de água carregada de
algumas outras substâncias. FUMAROLAS: Plural de fumarolas.

fumet
Fumet: Aroma que pode ser visto de certos alimentos.

funa
FUNA: Medida agrimensoria da Suécia.

funambulo
FUNAMBULE: Gênero de mamíferos, roedores da Índia, representada por um grande esquilo de Malabar.

funambulo
FUNAMBULE, o: pessoa que sabe agir com habilidade, especialmente na vida social e política.

funayürei

Funayurei: Fantasmas da mitologia japonesa.

función
FUNÇÃO: Em Salamanca, patrono da vila.

funderelele
SCOOP: máquina com forma semelhante ao colher.

fundilla
FUNDILLA: Málaga, província de Andaluzia, botão de osso branco.

fundillo
FUNDILLO: No México, mulher bonita e desejável.

fundoshi
FUNDOSHI: Grande pedaço de tecido que é atado ao corpo para formar uma espécie de cueca ou calcinha que deixa
exposto suas nádegas e usado em Sami.

fungi
Fungos: Na República Dominicana, prato preparado cocola com milho e molondrones.

fungo
FUNGO, GA: Em León, vocalizar.

funiculo
FUNICLE: Em botânica, pequeno cabo que une o óvulo à placenta.

funingo
FUNINGO: Paloma de Madagascar.

funio
FUNIO: 3ª pessoa do singular do verbo simples pretérito perfeito FUNIR. FUNIR: Na Colômbia, irrite, incomoda. FUNIO:
Na Colômbia, incomodada, de manutenção.

funículo
FUNICLE: Antiga medida de comprimento do Egito que contém um espaço linear de 60 fases.

fuñenda
Funenda: na República Dominicana, calamidade.

fuñirse
Fuñir é: na República Dominicana; 1: perecer. . -2: deficientes auditivos. -3: prisioneiro de cair e ser morto. -4: falhar.

-5: queda de graça ou perder o favor com o outro.

fuñón
Funon, Nd: na República Dominicana, chateada, mesmo assim.

furca
Em FURCA: Anatomia, par de apêndices laterais do telson de crustáceos.

furca
Em FURCA: Bastão curto flexível com o qual os assaltantes bateu suas vítimas.

furca
Em FURCA: Manobra dos atacantes.

furca
Em FURCA: Servindo interna bifurcada do esterno.

furikake
FURIKAKE: condimento japonês com base em algas, peixes, ovos e legumes secos desidratados.

furlong
FURLONG: Medição de estradas utilizadas na Inglaterra do que contém 220 jardas no país.

furnáridos
Furnariidae: Grande grupo de aves da ordem passeriformes, pequenos ou médio porte, com asas curtas,
arredondadas, pernas fortes e cauda longa, de preferência marrom cor.

furrufalla
Furrufalla: Um conjunto de coisas inúteis.

furruñas
FURRUNAS: En Salamanca e referindo-se aos filhos, com raiva.

fus
FUS: Salamanca, voz para espantar os gatos.

fushoulu
FUSHOULU: O nome aplicado aos três deuses e patronos estrelas da religião chinesa.

fusilada
Tiro: na República Dominicana, tiro, ação e efeito de atirar.

fusta
CHICOTE: Genérico para que na idade média costumava ser dado a todos os tipos de barcos - nome

fusta
CHICOTE: no vale do Ebro, a cama de arado e Duero. -

fusta
CHICOTE: Aragão, ramos para pastoreio de rebanhos, em pastagens.

fustibalo
FUSTIBALO: Antiga máquina de atirar pedras.

fut
FUT: filho de Cam e irmão de Cush, Mizraim e Canaã, chamado também Phut ou Put.

futa
FUTA: Um tipo de tecido que normalmente é usado em países árabes.

fute
FUTE: Voz para espantar os gatos.

fute
FUTE: Na Colômbia, papa podre ou danificado pela água.

fute
FUTE: Na Colômbia, doenças das culturas.

futo
FUTO: Cidade de Angola na província do Bengo.

futraque
FUTRAQUE: Em Salamanca, um tipo de avental.

futraque
FUTRAQUE: Depreciativamente, lechuguino, mozo, aliciamento, fantoche.

futrir
Futrir: Na República Dominicana, danificar.

futsal
FUTSAL: É o mesmo que futebol futebol sala, sala de estar ou microfubol.

fuxi
FUXI: Cidade de Angola na província do Bengo.

fúpite
Fupite: na República Dominicana, ponto de exclamação que imita seu barulho é um mergulho ou sucesso.

g
G: sétima letras de domingo sete.

ga
GA: químico de símbolo do gálio.

gaba
GABA: Em Marrocos, arbustos de planície.

gababillo
Gababillo: No México, capulin, frutos de famílias diferentes, com características semelhantes.

gabacho
FRENCHY, CHA: vil, repugnante, sujo, porco e ruína. ÉTNICO: Plural de gabacho.

gabacho
GABACHO: vento do Norte.

gaban
Revestimento: Em Venezuela, ave da família da plumagem Ciconiiformes, preto e branco e longo, bico grosso e cinza.

gabanearse
Gabanear é: na Costa Rica, tomar posse de algo.

gabardina
Gabardima: Manto, envoltório rústico com mangas apertadas.

gabarro
GABARRÓ: Salamanca, drone, Mutuca. drone, preguiçoso.

gabarro
GABARRÓ: Erro nas contas por malícia ou erro.

gabarro
GABARRÓ: Preta concretização na rocha de granito.

gabata
GABBATHA: Lo Escudilla em que azedou a comida de cada soldado.

gabatos
Filhotes: Famosa colina de Jerisalen.

gabear
Gabear; Na República Dominicana, suba, suba.

gabela
Gabelle: Na Colômbia, Equador, Porto Rico e Venezuela, vantagem, proveito.

gabes
Gabes: Encañizados Reed para formar os egípcios em seus lagos.

gabete
Gabet: município aragonesa de Quinto de Ebro, gancho e do olho.

gabia
GABIA: no Maragateria (LEON), o leme ou o guidão do arado.

gabina
Garcia: Salamanca, cartola alta.

gabinetero
Gabinetero: Salva um armário.

gabón
Gabão: Câmera que foi usada para alojamento no porão de uma escuna, à popa da despensa.

gabriella
GABRIELLA: Asteroide número 355, da série. Também Gabriela.

gabriero
Gabriero: no passado, mestre das velas.

gacería
Gacería: na cidade de Segóvia (Espanha), de Cantalejo, jargão profissional para o fabricante de máquinas de debulhar
e manipuladores de gado

gaceta
Gazeta: Pequena moeda equivalente a 6 torneses de Veneza cobre de dinheiro e 3 maravedis de velo.

gacha
Gacha: Massa muito branca, quase líquida.

gacheta
Gachetá: Alavanca que mantém a trava de alguns bloqueios.

gacho
GACHO: Salamanca, carne que tem chifres para baixo.

gachupin
Os espanhóis: Na língua mexicana, homem carregando sapatos com pontas ou coceira, aludindo ao esporão.

gachupin
GACHUPIN, Nd: Em México, o espanhol baixa laia.

gachupina
GACHUPINA: Em Venezuela, balsamina, planta de folhas aparadas e pequeno, semelhante ao cipó e fruto capsular e
vermelho amarelado.

gachupín blanco
Brancos espanhóis: Em México, fungo da orelha de rato.

gad
GAD: Um dos filhos de Jacó.

gada
Gada: Em Marrocos, pedregoso e sem vegetação.

gadejo
Gadejo: Em La Rioja (Espanha), cada um dos pacotes de madeira formando uma carga de cavalaria.

gadelupa
Gadelupa: Árvore de Filipinas, cuja madeira é dura e difícil.

gadelupa
Gadelupa: Árvore de Filipinas, cuja madeira é dura e difícil.

gadé
Gade: No Haiti, jarro para remover a água.

gadolinita
Gadolinita: torná-lo dois minerais consistindo de silicatos de cério, lantânio, neodímio, ítrio, ferro e berílio que

cristalizam no sistema monoclínico.

gadulka
GADULKA: Da Bulgária curvou-se instrumento musical de cordas.

gafa
Vidro: Município aragonesa de Quinto de Ebro, costure em uma ferida.

gafo
GAFO: Que entortou e enrolar os dedos das mãos e dos pés.

gafo
GAFO: Leproso, lazarino, lazaroso.

gaga
GAGA: Deus na mitologia suméria.

gagallito
Gagallito: Em México, flor de cocohuite ou flor de san Jose.

gagona
GAGONA: Navarra, postulação que os meninos, pedindo o aguinaldo, na noite de Natal.

gagu
GAGU: grande árvore que cresce na Guiana e cuja madeira usada para construção naval.

gaguearse
Gaguear é: Salamanca, começam a revelar uma coisa.

gaguey
Gaguey: Árvore da América do Norte.

gagú
Gagu: Encorpada árvore que cresce na Guiana.

gahnita
Gahnita: Óxido de alumínio e zinco que cristaliza-se na hexaoctaedrica sistema e classe isométrica.

gaho
GAHO: Eu Gafo, aleijado, leproso.

gaigamadú
Gaigamadu: Árvore da Guiana que segrega um tipo de cera ou sebo vegetal.

gailán
Gailan: entre os eslavos, divindade maligna das florestas.

gaillac
Gaillac: Branco vinho, vinho tinto ou rosé produzido nas duas margens do Rio Tarn.

gaina
Gaina: Salamanca, perda de apetite.

gaita
Gaita: 1: Figurado e familiarmente, pescoço. -2: figurativo e familiar, algo difícil ou complicado.

gaja
Gaja: Salamanca, Gaviao, filial.

gajar
GAJAR: Salamanca, recolhida. lágrima.

gajo
Gaviao: serra que começa a partir de uma montanha principal.

gajuma
Gajuma: Salamanca, indústria de vassoura vassoura longa e flexível.

gala
GALA: Musa de Salvador Dalí.

galaad
GILEADE: território montanhoso da antiga Palestina.

galabera
Galabera: No México, matzu, árvore.

galacho
Galacho: Aragão, parte do pomar.

galacia
Galácia: Antiga região da Ásia menor entre a Bitínia, a Paflagónia e Pontus, Capadócia, a Licônia e Frígia.

galacima
Galacima: Bebida é preparada da fermentação leite com fermento de sementes e adicionando o açúcar de cana.

galafate
GALAFATE: Não utilizado, o fecho, sob o Ministro da justiça.

galambo
Galambo: No México, hongorado fungo.

galana
GALANA: Salamanca, flor da Margarida.

galangal
GALANGA: Rizoma de uso culinário e medicinal das cozinhas asiáticas, também conhecido como " 34 gengibre azul;

galaor
GALAOR: Herói famoso dos livros de cavalaria, modelo de paladin intrépido, irmão de Amadis de Gaula.

galapago
Tartaruga: Sela, luz.

galapago
Tartaruga: Enfiar onde se encaixa o arado.

galapago
Tartaruga: Náutico, pedaço de madeira fixado em ambos os lados da Cruz de um pau, para fixar a proteção do bloco da
pomba.

galapero
GALAPERO: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, Hawthorn sob PT muito difícil.

galapo
Galapo: Em Chile, resto de metal e em forma de telha, que é colocado nas extremidades do eixo de carroças para que
isso não é gasto.

galas
GENEROSO: Salamanca, plantas herbáceas ou flores silvestres.

galata
Gálata: Grande bairro ou subúrbio de Constantinopla, situado na entrada e na margem esquerda do Corno de ouro.

galatea

GALATEA: asteroide número 74, da série.

galatea
GALATEA: Sicília Nereida amado por Polifemo, filha de Nereus e Doris.

galaxias
Galáxias: Festivais que foram celebradas em Atenas em honra de Cybele.

galaxita
Galaxite: Óxido de alumínio e manganês que cristaliza no sistema isométrico, classe exaoctaedrico.

galápago
Tartaruga: Salamanca, pedaço de couro que é costurado para as botas.

galba
Galba: Imperador romano que aconteceu com o Nero e reinou durante 7 meses.

galbano
GÁLBANO: Biogênico perfume aromático que é removido de uma planta de umbellifer, na Síria e foi usado na
medicina.

galcés
Descontos; Tabela no topo da árvore da Galé.

galchugo
Galchugo: Em Alava, corados.

galea
Georgia: na Germânia, carrinho, especialmente a de madeira e sem rodas rodas de ferro.

galea
Georgia: Capacete que soldados romanos usados.

galeado
GALEADO: Termo aplicado para o lábio superior da Labiatae através de casco que têm estas flores no corolla.

galeana
GALEANA: México município do estado de Chihuahua.

galego
Galego: em Costa Rica, libélula.

galeno
Galen: Asteroide número 427 da série.

galeoto
GALEOTO: Réptil de lagarto da Índia.

galeón
Galeão: Na Andaluzia, câmera grande ou navio que serve para panera ou armazém de frutas diferentes.

galera
Cozinha: Aragão, caminhão.

galga
CALIBRE: Pedra grande fada rapidamente.

galia
Gália: Asteroide número 148, série.

galia
Gália: Asteroide número 148, série.

galibo
MODELO: Boa parte de uma coluna.

galibo
MODELO: Padrão de moldar o carpinteiro para uma peça a curvatura que deveria ter.

galibo
MODELO: elegância.

galibo
MODELO: Formulários náuticos, que ocorre ao contorno das obrigações de um navio.

galicia
Galiza: Comunidade autónoma de Espanha formada pelas províncias de Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra.

galifardo
Galifardo: Na Nicarágua, um indesejável de pessoa, mequetrefe, don nadie.

galifate
GALIFATE: Salamanca, homem pequeno e gordinho.

galilea
Galileia: Átrio de uma igreja.

galinda
GALINDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

galkhaíta
Galkhaite: Mistura de sulfoarseniuro e sulfoantimoniuro de metais césio e mercúrio com um pouco de tálio, cobre e
zinco, que cristaliza no sistema isométrico.

gall
GALL: Jay, ave.

gall
GALL: nos Pirinéus Aragoneses, jato de líquido.

galla
GALLA: redemoinho que às vezes forma o cabelo do cavalo em dos lados do tórax, atrás do cotovelo e ao lado do
cinchera.

galla
GALLA: La fel de carvalho.

gallano
Gallano: Peixe de mar da família do Bodião que é pescado nas águas perto da costa do Atlântico e o Mediterrâneo.
Também chamado de rei do galo.

gallara
GALLARA: Lo fel do peixe.

gallarita
GALLARITA: Excrescência que venda nos carvalhos e árvores de carvalho devido a mordida de um hymenopterans
cynipid; também gallaruto.

galliano
Galliano: Licor feito de 1786 na Toscana.

gallina
GALINHA: Carne aves domésticas.

gallina borracha
Frango de bêbados: prato que consiste de um frango preparado no molho de tomate com Sherry, presunto, salsicha,
especiarias, passas, amêndoas e pão migalhas para engrossar.

gallina de res
Carne de frango: coalho Pires-baseado da carne de bovino marinado em suco de limão.

gallina pinta
Galinha pintada: variedade de pozole ou camponês guisado feito de carne de bovino ou de porco, milho, feijão e chile
vermelho ou verde do Norte.

gallineta
Cantarilho: Água salgada, forma achatada e peixes coloridos.

gallinita ciega
Galinha cega: no México, o worm de vara.

gallitos
Andorinhas: Pimentas jalapeño curam em suco de limão.

gallo
GALLO: Moeda de prata do Reino do Camboja, nas Índias ocidentais.

gallofa
Gallofa: município aragonesa de Quinto de Ebro, mentindo, trola.

gallón
GALÃO: Último anteparo de proa.

gallu
GALLU: na mitologia da Mesopotâmia, demônios do submundo.

galon
GALÃO: Medida para agregados usado em Inglaterra do que contem 3 quartos da espanhola alqueire.

galon
GALÃO; Medida de capacidade para líquidos utilizados na Grã-Bretanha.

galpito
GALPITO: Quem come pouco e doces em geral.

galubia
GALUBIA: Manga de baixo barco pequeno.

galumbo
GALUMBO, BA: Em Salamanca, preguiçoso, preguiçoso.

galupe
GALUPE: tainha de maior tamanho que o galúa.

galusa
GALUSA: Santander, ladrão, ratera.

galúa
GALUA: tapa na cara.

gama
GAMA: Cidade de Angola na província do bengo.

gamay
Gamay: Suco de tinta cepa branco, rústico e fértil cultivada em Beaujolais, Borgonha, Auvergne, o vale do Loire e
Saboya-Delfinado.

gamba
GAMBA: antigo bilhete de 100 pesetas.

gamba
CAMARÃO: Em Colômbia, bamba ou parte saliente da raiz de uma árvore.

gamba
CAMARÃO: Camarão, como crustáceos, mas algo menos.

gambela
GAMBELA: Uma das nove divisões étnicas da Etiópia.

gambo
Giovana: Madeira da América tropical, usada no mobiliário e carpintaria.

gambonito
GAMBONITO: Na Extremadura, planta liliaceous.

gamellon
GAMELLON: Alimentador portátil.

gamellon
GAMELLON: Gaveta de Mason.

gamito
Eu GAMITO: disse de uma cabra, que é preto ou canela com a parte inferior da barriga, de cor mais clara.

gammelost
Como: Norueguês queijo feito de leite de cabra ou carne, semi-dura, colar, cor marrom amarelado grãos de casca
natural, azul e marrom.

gamon
GAMON, at: Em Salamanca, enjuto, delgado.

gamonas
GAMONAS: Salamanca, plantas da del monte que estragam um porco.

gamón
Gamon; Festa anual do presépio de Maomé, realizada pelos negros do Senegal.

gamurra
GAMURRA: mulheres de roupa usadas na Europa no tempo medieval e renascentista.

ganado
GANHOU: Grupo de abelhas em uma colmeia.

ganchada
Ganchada: município aragonesa de quinto de Ebro, quantidade que é tomada de uma só vez com o garfo ou a forca.

ganchines
Ganchines: No México, ovo, ovos no processo de formação de um animal. -

ganda
GANDA: Pequena moeda de cobre das Índias Orientais, particularmente em Bengala, equivalente a menos de 1 tornes
dinheiro.

gandaberunda
GANDABERUNDA: Pássaro mitológico de duas cabeças da mitologia hindu.

gando
GANDO: Cidade de Angola na província do Bengo.

gandul
Gandul: Coloquialmente, brigão, preguiçoso.

ganetas
Ganetas: Aragão, a pessoa que todos os interessados.

ganga

GANGA: Pássaro de Gallinacea semelhante à carne de perdiz, difícil e pouco substancial.

ganga
PECHINCHA: Em Cuba, ave da família dos maçaricos, que geralmente habitam o arado.

ganga
PECHINCHA: No México, provocando.

ganges
GANGES: Rio da Índia e Bangladesh, que se origina no Himalaia ocidental e deságua no Golfo de Bengala.

gangsa
GANGSA: instrumento de música, tipo metalofone, empregado no gamelão da música de Bali e Java.

ganigo
GÁNIGO: Ilhas Canárias, pequena tigela de barro moldado à mão e sem guincho.

gantan
Gomes: Pesa usados na ilha de Java e lugares de 3 lb de países baixos Antilhas.

ganza
GANZA: Chocalho brasileiro usado como um instrumento de percussão, especialmente no samba.

ganza
GANZA: Cobre moeda e lata do Reino de Pegu na Birmânia, equivalente a 2 salários torneses.

ganzano
Ganzano_ em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, secar e cortar qualquer galho de árvore que serve para
cobrir uma porta ou portillo.

ganzua
Redação: na Germânia, executor da pena de morte.

gao
GAO: em germania, piolhos, inseto.

gao
GAO: Lendária dinastia Xia rei da China.

gao
GAO: Cidade de Mali, às margens do rio Níger.

gapa
GAPA: Planta muito procurada pelas abelhas.

gara
GARA: No Equador, cobaia macho.

garabato
Rabisco: Eu frênulo Obtém o cão para que ele não morde.

garabato
Rabisco: Sinal consistindo do corte da parte superior da orelha do touro.

garabato blanco
Branco rabisco: No México, bainoro, fruto da urtiga.

garam masala
Garam masala: spice mistura, usada na culinária indiana.

garañona
Garañona: Álcool bebida feita com álcool de cana e gramíneas que para macerar.

garapacho
Garapacho: Martajado de Tortilla de milho com banha de porco e sal ou açúcar.

garapiña
Garapina: Bebida semelhante do tepache, mas com um sabor mais suave e um tom mais claro.

garauna
GARAUNA: Brauna dam, árvore leguminosa.

garbancillo
Garbancillo: Aragão, cascalho menuda, esmagada de pedra.

garbure
Garbure: Bearnés cozido feito com confit de caldo de carne, legumes, repolho e ganso.

gardeau
GARDEAU: madeira de Guiné-Bissau e do Zaire, utilizados em elementos de ofício.

garesas
GARESAS: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, a mariposa processionary de pinho.

garfollo
Garfollo: município aragonesa de quinto de Ebro, sementes da fruta.

garganta
GARGANTA: Ângulo formando cama arado com o dental e grelha.

gargo
GARGO, GA: Em Almeria, ganancioso, galpito.

gargo
GARGO: Pod de lentilha.

gari
GARI: Gengibre em conserva doce japonês, servido com sushi.

garibaldi
Garibaldi: No México, bolinho, pães doce variedade.

garifuna
GARIFUNA: Eu descendente mestiço Antilles de Arawaks, Caribes e negros africanos.

garillo
EVOLUÇÃO: Em Salamanca, pequena foice para a colheita.

garita
Porta de entrada: no México, a cidade.

garland
GARLAND: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

garlito
Garlito: Figurativo e familiarmente, armet, laço, mentindo em espera.

garm
GARM: Na mitologia nórdica, terrível cão que guarda os portões de Hela na casa do nevoeiro.

garma
GARMA: Cantábria, arbustos, matagal.

garma
GARMA: Caindo muito azedo galpão onde é fácil.

garma
GARMA: Morena de pedras recolhidas pelos glaciares.

garnatalg
GARTÁLG: Carne receita tradicional Ilhas Faroe, feito com carnes de órgãos cobertos em bacon e servido em fatias.

garnierita
Garnierita: Silicato Natural de níquel e magnésio, que é um mineral de níquel. Costurar presentes em corpos de argila
e faz não cristais de formulário.

garnitza
GARNITZA: Medida para os agregados usados no Império Russo quase exclusivamente para medir a aveia.

garo
GARO: Licor que escorre o peixe ou carne.

garo
GARO: Condimento romano considerado afridisiaco.

garolo
GAROLO: em Puerto Rico, namorado.

garon
GARON: Minnow que foi equivalente a camarão ou caranguejo.

garon
GARON: na Roma antiga, molho.

garona
GARONNE: no Pirineo Aragonés, excesso ou cheias de água.

garona
GARONNE: nos Pirinéus Aragoneses, Eddy.

garona
GARONNE: Rio que nasceu nos Pirinéus espanhóis, e desagua no Oceano Atlântico pela francesa no departamento de
Gironde.

garra de arquímedes
Garra de Arquimedes: arma de cerco da antiguidade projetado por Arquimedes para defender a cidade de Siracusa.

garrada

Garrada: Aragão, no tranco.

garrahand
GARRAHAND: Musical de percussão instrumento criado na Argentina, Cruz de Decanter com abas na parte superior.

garrampazo
Garrampazo: Aragão, download elétrico.

garrancha
GARRANCHA: Madeira com ganchos, ligado a uma corda e a inclinação do telhado, é usada para pendurar objetos.

garrancha
GARRANCHA: É aplicado para a vaca ter chifres inclinados para cima.

garrancha
GARRANCHA: Em Alava, ancinho na mão para limpar a terra.

garrapatillo
Garrapatillo: Município aragonesa de Quinto de Ebro, inseto que ataca trigo.

garrear
Garrear: Aragão, chutando.

garretón
Garreton: No México, charrito, peixes consumidos no Golfo do México e da costa do Pacífico.

garrito
Garrito: No México, donut.

garro
GARRO: Anteriormente ele arma jogando por meio de uma lança, jogando o braço de força como granadas de mão.

garro
GARRO: na Germânia, a mão.

garrobo
GARROBO: Pequeno e às vezes torcido Tuca de qualquer madeira fina.

garrobo
GARROBO: Tosco, rude, solapon, marrullero, preguiçoso.

garrobo
IGUANA: na Costa Rica, uma espécie de iguana.

garroso
Garroso: No México, o termo usado para falar de uma fruta que não está madura e que revela o sabor ácido e
adstringente.

garrote
Garrote vil: Náutico, alavanca com o qual é voltada para a obtenção de uma capa.

garrotera
GARROTERA: no tear do boquer, caixa que carrega o pente para bater o enredo.

garrotera
GARROTERA: em Colômbia, espancado.

garrotero
GARROTERO: No México, ladrão que transporta como única arma um garrote e só corre para passageiros indefesos.

garrotero
GARROTERO: No México, ladrão que transporta como única arma um garrote e só corre para passageiros indefesos.

garrotero
GARROTERO: Em Cuba, credor.

garrotín
GARROTÍN: Salamanca, Cap.

garrucha
GARRUCHA: Município espanhol da província de Almeria.

garsa
Garsa: nos Pirinéus Aragoneses, magpie.

garuba
Gomes: em Porto Rico, bachata, farra, folia.

garucu
Garucu: O Golfo Árabe barco para navegação de pesca ou costeira.

garuda
GARUDA: Pássaro mítico considerado um Deus menor no hinduísmo e no budismo.

garudah
Garudah: Demigod indiano, em luta com Vishnu, foi superado por isto e tornar-se seu cavalo.

garufo
Garufo: Aragão, orgulhoso, arrogante, envanecido, desenvolvido, arrogante, satisfeito, feliz, alegre.

garulla
MODERNA: Uvas sem casca.

garulla
MODERNO: Em La Rioja, fome.

garullo
GARULLO_, em Salamanca, grandes coisas.

garumba
GARUMBA: Asteroide número 180, série.

garuña
Garuna: Salamanca, garra, ele zarpa.

garupa
Garupá: Na Argentina, uma árvore aromática.

garzon
GARZON: A cegonha, como grande wader.

garzon
GARZÓN: Málaga, marengo que direciona a whiplash.

garzón
GARZÓN: Em Venezuela, pedaço de couro trançado que é passado através de alguns furos que tem em Bois Chub,
quando vão ao enyugar, a fim de mantê-los juntos quando o jugo é amarrado-los.

gas
GÁS: Rio afluente do rio Aragão, Huesca.

gasa
GAZE: De moeda de cobre equivalente a 3 maravedis velo Pérsia.

gasógeno
GERADOR de gás: Mistura de benzeno e álcool utilizado para iluminação e para remover as manchas.

gaspalear
GASPALEAR: em Puerto Rico, caminhando através da água.

gaspar
GASPAR: Cidade de Angola na província do Bengo.

gasparito
Gasparito: No México, Colorin, árvore da família. Também gasparo.

gaspeíta
Gaspeite: Puro, embora às vezes carbonato de níquel aparecem impurezas de ferro e magnésio, que cristaliza no
sistema hexagonal e escalenoédrica.

gasteromicetos
Gasteromicetos: Em botânica, grupo de fungos basidiomicetos.

gasterotecos
Gasterotecos: Grupo de fungos com estrutura de gasteromicetos, mas com o tecasporeo do himénio.

gastrafetes
Gastraphetes: Handheld besta usada pelos antigos gregos.

gastrique
Gastrique: Redução de vinagre e açúcar ou mel a caramelização, então reduzi-la com um líquido.

gastrula
GÁSTRULA: Fase de desenvolvimento embrionário blástula, que termina na formação das três camadas de células.

gata
SLUB: Fora da Espanha sobre a costa de Almería.

gata
Gato: Barco norueguês.

gateado
GATEADO: Muito compacto e variadamente granulado, americano os marceneiros usado em madeira de mobiliário de
luxo.

gatero
GATERO: Cádiz, disse que é o líquido de limpeza de máquinas agrícolas.

gatero

GATERO: Janela do sotão ou sótão, dando para o telhado.

gatillar
GATILHO; 1: puxando o gatilho de uma arma-2: eliminar-3: no Uruguai e coloquialmente pagar algo que é comprado,
um serviço ou uma dívida.

gato
Gato: Salamanca, flor de Bud nas árvores.

gatumdu
GATUMDAG: Na mitologia suméria, deusa da fertilidade.

gatuperio
GATUPERIO: Unhas infectadas feridas.

gaufre
Gaufre: Elaboração de pastelaria, tudo bem. luz e honeycombed, variável de acordo com o molde usado. Também o
waffle.

gaufrera
Gaufrera: Ferro de molde do molde consiste em duas placas honeycombed Unidas por uma dobradiça, que obtém
gaufre colar, cozinhá-lo. Também Waffle Baker.

gaufrette
Gaufrette: Bolinho pequeno de muito leve e seco feito com um colar de gaufre-similares mas menos líquido.

gausio
Gauss: Unidade de indução magnética no sistema magnético cegesimal.

gavera
GAVERA: Na Andaluzia, molde para fabricação de telhas.

gaveta
Gaveta: Balde pequena, geralmente de madeira, forma de panela com alça, usada para servir a comida e vinho para os
marinheiros e a tropa.

gavia
Gavia: Arbusto espinhoso da família das leguminosas, flores amarelas e aromáticas.

gaviar
GAVIAR: Em Cuba, leve o tronco ou de flores, o milho, arroz e outros vegetais.

gavilanes
Hawks: Município espanhol na província de Ávila.

gavilán
Falcão: No México, codorna de fungo.

gavion
GABIÃO: no passado, aeronaves, uma espécie de swift.

gavión
GABIÃO: Coloquialmente, grande chapéu de Copa e asa.

gavitel
GAVITEL: Float, flutuante corpo que designa um local perigoso.

gavumo
GAVUMO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

gaya
GAYA: Logotipo da vitória que foi dado aos vencedores.

gaya
GAYA: magpie.

gayado
GAYADO, DA: Adornada com listas de outra cor.

gayanes
GAYANES: Município espanhol na província de Alicante.

gaylussita
GAYLUSSITE: Mineral carbonatada; carbonato de cálcio hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico 2/m.

gazana
GAZANA: Moeda de prata do equivalente a 50 salários torneses Índias Oriental.

gazar
GAZAR: Seda natural tipo o Panamá, textura muito fina e macia ao toque.

gaze
GAZE: Pequena moeda de cobre do equivalente a 3 maravedis velo Pérsia.

gaznate
Garganta: No México, um doce popular de forma cilíndrica.

gazuza
GAZUZA: em Costa Rica, bulla, pompa, ruído, tumulto.

gazuza
GAZUZA: em El Salvador, pessoa afeiçoada a arrebatar tão alienígena.

gazuzo
GAZUZO, ZA: Em Chile, Avid, apetente, flaco.

gádor
GADOR: Município espanhol da província de Almeria.

gárgola
GÁRGULA: Se imaginário, geralmente representado em pedra, que grotesco de recursos.

gbofe
GBOFE: Travesera de chifre usado na costa do Marfim pela Comunidade tagbana.

ge
GE: Símbolo químico do germânio.

gea
GEA: deusa grega da terra.

geber
GEBER: Cratera Lunar.

geca
GECA: León, cache do jogo de peão.

geco
LAGARTIXA: lagarto de regiões quentes.

gecoto
GECOTO: Lagarto muito parecido com o Gecko, que vive no norte da África.

gedania
Gedania: Número de asteroide 764 da série. -(Gedania g, em maiusculas)

gedanita
GEDANITA: Resina fóssil, muito semelhante do âmbar, que está localizado nas margens do mar Báltico.

gedeng
GEDENG: Medição das Índias que contém 4 quilos da Holanda.

gedeonada
GEDEONADA: Família, verdade auto-evidente, inocente, simplicidade.

geera
GEERA: Pântano, pântano ou atoleiro que já está seco.

gehlenita
Gehlenite: Aluminosilicato de cálcio e de alumínio que cristaliza no sistema tetragonal e escalenoédrica.

gehuf
Gehuf: Certas árvore na ilha de Sumatra no Oriente.

geikielita
Geikielita: Óxido de titânio e magnésio que cristaliza-se no sistema trigonal, romboédrica classe.

gel
GEL: Sabonete líquido.

