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agalla
GALL: Cada um dos lados da cabeça das aves, que corresponde aos templos.

agalla
GALL: Na América, ele cobiça.

agalla
GALL: Veterinária, bolha, bexiga incipiente.

agalla
GALL: tonsila.

agallas
GALHAS: Município de Salamanca.

agallas
GALHAS: Tópicos da extremidade inferior da tientaguja.

agallas
GALHAS: No Peru, astúcia.

agallon
AGALLON: Tem prata, oco, alguns colares usados pelos aldeões.

agalmatolita
AGALMATOLITA: Silicato de alumínio hidratado, semelhante do pyrophyllite, amarelo ou cinza, amplamente utilizado
na China para construir figuras.

agama
Antunes: Caranguejo Cuba.

agama
Antunes: Réptil de réptil, colorido, de animais da África e da Ásia.

agama
Antunes: Escrituras hindus e budistas, yainas grupo.

agamenon
Agamenon: Rei de Micenas e Argos.

agamia
VISTO: Falta de órgãos sexuais; multiplicação vegetativa, sem o concurso de sexos.

agamospermia
AGAMOSPERMY: Fenômeno que produz sementes de forma assexuada, sem a intervenção de gâmetas.

agana
AGANA: Cidade Capital da ilha de Guam.

aganipe
AGANIPPE: Fonte do Monte Helicon, cujas águas inspiraram poetas.

agaon
AGAON: Salamanca, agaon, oco.

agapamenones
AGAPAMENONES: Comunidade dos místicos que colocaram seus bens em comum e viver num convento forma.

agapanto
AGAPANTO: Liliaceous planta ornamental da África do Sul.

agapenor
AGAPENOR: Filho de Anceo da Arcádia que era líder dos Árcades na guerra de Troia.

agapito
Marcilio: Nome do sexo masculino.

agapornis
POMBINHOS: Género de aves Psitaciformes, cujos membros são nativos da África, comumente conhecida como
inseparáveis.

agar
ÁGAR: Escrava de Abraão.

agar
Ágar-ágar: Gelatina do vegetal de origem marinha.

agar
ÁGAR: As pessoas dos Estados Unidos. UU. em Dakota do Sul e o Condado de Sully.

agardita
Agardite: Tri-hidratado básica arseniato de cobre e cério com quantidades de terras raras, que cristaliza no sistema

hexagonal e dipiramidal.

agaricaceas
AGARICACEAS: Família de fungos, fungos basidiomicetos, com basidiocarpos carnudos, pé e facilmente separável do
chapéu.

agaricos
AGÁRICOS: Silicato de alumínio branco e esponjoso.

agarrar
CAPTURAS: Náutica, fazer barragem em segundo plano, uma âncora.

agas
AGAS: Agace, índio americano.

agasajo
DELEITE: refrigerantes servidos durante a tarde.

agastache
AGASTACHE: Planta herbácea animada da família Lamiaceae, ornamental, aromático e condimentaria.

agastenes
AGÁSTENES: Na mitologia grega, rei da Élide, filho de Augias e pai de Polyxenus.

agat
AGAT: Aldeia da ilha de Guam.

agatar
AGATAR: Salamanca, rastreamento.

agathis
AGATHIS: Gênero de árvores, fonte de goma Damar, cuja madeira é usada na fabricação de guitarras.

agati
Antonio: Planta medicinais virtudes, originários da Cochinchina.

agatocho
AGATOCHO: Na Extremadura, tubo ou ducto pequeno.

agaton
AGATHON: Escritor trágico ateniense.

agatti
AGATTI: Ilha da Índia no arquipélago das Laquedivas.

agave
AGAVE: Uma das Nereidas, de acordo com Apolodoro e Hesíodo.

agave
AGAVE: Pita, amarilidacea planta nativa do México.

agavóideas
Agavoideas: Subfamília de plantas floríferas, distribuídos por todo o mundo e especialmente no México

agba
Maria: Madeira w. África, utilizada na construção naval.

agelaioides
Molothrus: Género de aves icteridas que habitam a América do Sul, conhecida como músicos de tordos.

agelaius
Agelaius: Um género de aves da ordem Passeriformes no novo mundo da família do pássaro.

agelastes
Branco: Um género de galliformes, da família do pássaro pintado.

agelasticus
Agelaius: Género de aves da família do pássaro; uma das espécies conhecidas como o trile deu nome ao Chile.

agencia
Agência: Diligência, aplicação.

agendar
AGENDA: Registrar, escrever ou assinar alguns dados em uma agenda.

agenor
AGENOR: Rei de Argos, da dinastia Inaquida.

ageo
AGEO: Profeta menores do antigo testamento.

agepsta
MONTANHA: Pico das montanhas de Gagra, na Abkházia.

ager
AGER: Município de Lleida.

agger
Agger: Romano termo designando um aterro, rampa ou parapeito.

agha
Aparecida: Descrição ou título usado pelos otomanos e turcos.

agigolon
AGIGOLON: Na América do Sul, despacha-te, eu hustle.

agila
ÁGILA: Rei dos visigodos, sucessor de Teudiselo.

agileza
AGILEZA: Salamanca, agilidade.

agilulfo
AGILULFO: Rei dos lombardos na S. VII.

aginico
AGINICO, CA: Tem não pistilo.

agiosimandro
AGIOSIMANDRO: instrumento do qual é servido os padres da Igreja grega, durante o Império Otomano, a convocar
àqueles fiel ao comércio divino.

agiosymandrum
Agiosymandrum: Tipo de chocalhos usado por Christian griegps.

agir
AGIR: Anteriormente, processe-se no tribunal.

agis
AGIS: Nome de vários reis de Esparta.

agiulfo
AGUIULFO: Rei dos Suevos.

aglae
AGLAÉ: Uma das três graças; o mais bonito, também chamado Aglaya.

aglae
AGLAÉ: Asteroide número 47, da série.

aglaeactis
Aglaeactis: Género de aves da família das aves colibris.

aglaiocercus
Aglaiocercus: Género de aves da família dos troquilidos que habitam as selvas e montanhas do noroeste da América
do Sul.

aglaura
Aglaura: Verme anelídeo poliqueta, da família da eunicidos.

aglaya
AGLAIA: Uma das três graças.

agloso
AGLOSO, SA: Falta de língua.

agmatita
AGMATITA: Migmatito onde o componente genético tem formado veias em comentários de rocha metamórfica.

agnel
AGNEL: Ouro moeda cunhada na França no ano de 1226, que era a figura de um carneiro.

agnes
Agnes: Asteroide número 641, da série. -( Agnes com A. capital ).

agni
AGNO: Védico Deus do fogo.

agni
AGNI: Deus védico do fogo.

agnis
AGNIS: Cidade de melanoafricana, localizado na costa do Marfim corrida.

agno
AGNO: Rio de Luzon na província de Pangasinan, que deságua no Golfo de Lingayen.

agnus
AGNUS: Medalhão de cereus Pascual, abençoado pelo Papa.

ago
Agosto: Expressão das crianças a balbuciar.

ago
Agosto: Pella ou lingote de ferro resultantes para derreter, sucata ou minério, na lareira pelas plataformas atuais.

agobiado
OPRIMIDOS, DA: Acusado volta, inclinando-se para a frente.

agogna
AGOGNA: Rio da Itália, que nasceu em monte Mottarone, corre ao longo do Piemonte e Lombardia e é um afluente do
Rio Po.

agogo
AGOGÔ: instrumento musical de percussão pequena em forma de campanha simples ou múltiplo.

agoho
AGOHO: Árvore de rabo de cavalo, até 30 m. alta, cujo fruto é feito de madeira e se assemelha a um cone.

agometro
AGOMETRO: Dispositivo para medição de resistência elétrica.

agometroxaca
AGOMETROXACA: Dispositivo para medição de resistência elétrica.

agon
Agon: chicória.

agoncillo
AGONCILLO: Município de La Rioja.

agono
AGONO: Peixe marinho, armados cobertos escudo ósseo.

agoranomo
AGORANOMI: Magistrado ou oficial de Atenas estabelecidas para manter a boa ordem e polícia mercados.

agorrinarse
AGORRINARSE: Salamanca, Parque uma pessoa em qualquer cidade ou aldeia.

agost
Agosto: Município de Alicante.

agostar
SCORCH: Na Andaluzia: cavar a terra para plantar vinhas.

agostío
AGOSTIO: Município aragonesa de Quinto de Ebro, campo coletados.

agotope
AGOTOPE; No México, jinicuil, cuajinicuil, frutas em forma de cápsula.

agou
AGOU: Monte na África, localizada no Togo.

agra
AGRA: Planta vitacea americano que veio de rendimentos.

agraz
AGRAZ: Suco removido uva queijos.

agrazón
BÉRBERIS: Fugurado e família, raiva, nojo, sentindo.

agrellita
Agrellita: Silicato anidro de sódio e cálcio com ânions adicionais de flúor, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal

agreño
AGRENO, Nd: Agreste, selvagem

agres
AGRES: Município espanhol na província de Alicante.

agrimonía
Liverwort: Planta semelhante a eupatorio, dos quais difere em que produz uma única haste.

agrio
AGRIO: Rio de Sevilha que nasceu em Serra Morena e é um afluente do Rio Guadiamar.

agrio
AGRIO: River da Argentina na província de Neuquén, que se junta ao rio Limay em rio Negro.

agrio
AGRIO: Disse de um metal, frágil, quebradiço.

agriofagia
AGRIOFAGIA: Gosto por comer carne de animais.

agrion
AGRION: Gênero de insetos da ordem odonados e agriomidos família, comumente conhecido como libelinhas.

agriornis
Agriornis: Um género de aves passeriformes da família dos Tyrannidae cujas espécies estão distribuídas na América do
Sul.

agrippina
Agripina: Asteroide número 645, da série. -( Agripina com uma letra maiuscula ).

agrona
AGRONA: Deusa celta da luta e morte.

agropsar
Agropsar: Um género de aves passeriformes da família dos estorninhos que se estendem em toda a Mongólia, sudeste
da Rússia até núcleos do Norte, central, China e Japão, Sacalina e as Curilhas.

agrosideron
Agrosideron: Campanha antecipada da religião grega, consistindo de uma barra de ferro que foi posta em vibração por
meio de um martelo.

agrostemina
AGROSTEMINA: Alcaloide extraído o berbigão de milho, de trigo.

agrostide
RASTEIRA: Gramineae planta de forragem.

agrotis
AGROTIS: gênero noite de Lepidoptera, de distribuição Europeia.

agruras
AZIA: Torta de frutas.

agua
ÁGUA: Vulcão na Guatemala, conhecido como Hanahpu pelos maias.

agua
ÁGUA: em arquitetura, inclinação de um telhado.

aguabresa
AGUABRESA: Albacete, descida de uma tubulação do banheiro.

aguacamole
AGUACAMOLE: Em México, abacate, fatiado e coberto com tomate maduro e jalapeño e molho de pimenta picante.

aguacate
ABACATE: Esmeralda forma de botão.

aguaceta
AGUACETA: Um tipo de seringa que garotos fazem os Élder ramos extraí-los com medula óssea.

aguachile
AGUACHILE: O Ceviche de camarão misturado com suco de limão, cebola, pimenta e pimentão Piquín, cru ou verde.

aguacibera
AGUACIBERA: A água com que irriga uma Terra semeada em seco.

aguacuan
AGUACUAN: Sapo do Brasil.

aguadera
AGUADERA: Cada uma das quatro penas que seguem aves asa t-shirts.

aguaducho
AGUADUCHO: aqueduto, roda-gigante.

aguaje
BURITIZEIRO: Correntes mar regulares.

aguama
AGUAMA: Planta origina-se da família da bromaliaceas de fruto ácido e comestíveis.

aguamorio
AGUAMORIO: lagoa, água salobra ou morta.

aguano
AGUANO: América Central, usada em móveis armários e luxo, considerado o melhor de toda a madeira de mogno.

aguañón
AGUANON: Na Cantábria, ave aquática, como o martin pescador.

aguañón
AGUANON: Jesus é o mestre construtor de obras hidráulicas.

aguapa
AGUAPA: árvore de sombra prejudicial que é cultivada na América.

aguapeazo
AGUAPEAZO: Na América, Jaçanã.

aguapey
AGUAPEY: River da Argentina, afluente do Rio Uruguai.

aguarachay
AGUARACHAY: Mamífero, também conhecido como Fox Brasil, da ordem de carnívoros e família de canídeos,
pertencente ao género dos zorros-chacais.

aguaraguazu
AGUARAGUAZU: Mamífero carnívoro da família de pelo marrom de canídeos, avermelhado com uma juba erétil na
parte de trás, viviam nas planícies do Cerrado da América do Sul.

aguaraponda
AGUARAPONDA: No Brasil, nome vulgar de uma planta verbenacea.

aguardentera
AGUARDENTERA: Garrafa, geralmente coberta com uma capa de palha, para transporte de bebidas em viagens.

aguardientillo
AGUARDIENTILLO: Hormiguillo, árvore da América central.

aguarera
AGUARERA: município aragonesa de Quinto de Ebro, rocio.

aguarimo
AGUARIMO: Mico, em casa.

aguaron
AGUARÓN: município de Saragoça.

aguarradas
AGUARRADAS: Primavera chuvosa de curta duração.

aguarrujo

AGUARRUJO: município aragonesa de Quinto de Ebro, chuva torrencial.

aguarunas
AGUARUNA: Grupo étnico da selva amazônica Peru, descendente do jivaro feroz.

aguate
AGUATE: no México, guisado com excesso de caldo.

aguatle
AGUATLE: Nome vulgar uma azinheira do México, cuja madeira é usada na construção.

aguaxir
AGUAXIR: Em Marrocos, escola de férias.

aguayo
AGUAYO, JÁ: No México, espinhoso, duro.

aguayo
AGUAYO: América do Sul, lona forte.

aguayón
LOMBO: No México, corte de carne do quadril vaca.

aguácata
TEJIDO: No México, o milho masa Tamale recheado com feijões que é normalmente consumido nas festividades.

agudesi
AGUDESI: Madeira da África Ocidental, muito semelhante à la ceiba, usado em embalagens e moldes.

agudo
AGUDA: Cabo situado no extremo sul da ilha de Bioko, na Guiné Equatorial, também chamado Santiago de punta.

aguera
AGÜERA: Reguera, vala aberta a água de chuva direto para os campos.

aguerguei
AGUERGUEI: Aldeia de Angola na província de Benguela.

aguiero
PROCDURE: Na Extremadura, rolo de castanha para a construção.

aguijón
Sting: Parte do corpo com a cobra que morde.

aguijón
Sting: Em Yucatán, escalador de planta folhas trifolioladas ou bifolioladas com Gavinha Trífida, frutos capsulares e
sementes aladas.

aguilarita
AGUILARITE: minério dos sulfetos minerais; Sulfeto de selênio e prata, que cristaliza no sistema Orthorhombic.

aguilarita
AGUILARITE: minério dos sulfetos minerais; Sulfeto de selênio e prata, que cristaliza no sistema Orthorhombic.

aguililla
Falcão: No México, codorna de fungo.

aguilon
GABLE: braço de um guindaste.

aguilon
GABLE: Ângulo que se forma na parte superior da parede de um edifício, coberto de duas águas.

aguilon
GABLE: Post de Madero diagonalmente no reforço com avental.

aguilote
AGUILOTE: México, raiz venenosa de tomate.

aguilón
GABLE: Em heráldica, Águia sem bico ou garras.

aguimat
AGUIMAT: Um tipo de amuleto, usado pelos indígenas das Filipinas.

aguinaldo
Bônus: Na Extremadura, sausage pequeno.

aguinaldo
Bônus: Betujo selvagem da ilha de Cuba, da família das convolvulaceas, que floresce no Natal.

aguiso
Eu AGUISO: em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, ovelhas com som cowbell bronco.

aguja
AGULHA: Costelas que correspondem à porta da frente do animal.

aguja
AGULHA: Pedaço de madeira para escorar uma ponte.

aguja
AGULHA: Ave caradriforme da família do Sandpipers, de 45 cm. de comprimento, de plumagem pardo acinzentado e
laranja de pico, que habita zonas pantanosas e ninhos em terra abrir da Eurásia.

aguja
AGULHA: peixe marinho, de corpo fino e alongado, com MANDÍBULAS bem, da família da belonidos.

agujeta
DOWITCHER: No México, o laço.

agujilla
AGUJILLA: Planta espinosa carnuda, da família Cactaceae.

agujilla
AGUJILLA: No Peru, alguns alongados peixes típicos do litoral.

agujillas
AGUJILLAS: Em algumas partes do Peru, este nome é dado para o sulfoarseniuro de arsénio-pirite ou ferro quando ele
se cristaliza em prismas aciculares.

agujillas
AGUJILLAS: Estacas que prendem as cabras finas do trujal.

agujillo
AGUJILLO: No Chile, as agulhas de res.

aguntina
Aguntina: Número de asteroide 744, da série. -(Aguntina with A. letra maiuscula).

agustay
AGUSTAY: Alava, arbusto de regular proporções, muito couro e branca madeira e deixa largos, parte inferior
esbranquiçada e frutos comestíveis, do tamanho da endrina.

agüeras
AGÜERAS: município aragonesa de Quinto de Ebro, que canais de água da chuva direto.

agüero
Aguero: Em Tarifa, parte da cabeça que o cabelo tenha caído.

ahafo
AHAFO: mogno Africano.

ahana
AHANA: Nome da aurora na mitologia védica.

ahasvero
AHASVERO: judeu errante.

ahechaduras
AHECHADURAS: pellets de trigo.

ahechaduras
AHECHADIRAS: Trigo de Pelotas.

aheylita
Aheylita: Fosfato hidroxilados e hidratado de ferro e alumínio que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

ahgih
AHGIH: Padre ou astrólogo divino na mitologia americana.

ahhazu
AKHKHAZU: Na mitologia acádia, demônio feminino.

ahijon
AHIJON: Um moledero de nabo de Oliveira.

ahilo
AHILO; Vertigens ou desmaios por fraqueza do estômago.

ahira
AIRÁ: Chefe da tribo de Naftali, na peregrinação pelo deserto.

ahí
Lá: Medieval Guild dos artesãos turcos aprendentes e irmandade religiosa.

ahílo
AHILO: Anormal alongamento de entrenós do caule.

ahkaf
AHKAF: Deserto da Arábia entre Omã e Nedjed.

ahocicar
AHOCICAR: Náutico, pondo a proa do navio na água.

ahogado
DROWNED: Náutico, disse é a nave que vai muito mentiroso ou salto.

ahogon
AHOGON: Hogon, pedaço de ramos, carbonizado só na crosta.

ahorcaperro
AHORCAPERRO: Slipknot.

ahorcaperro
AHORCAPERRO: Na Andaluzia rural e desdenhosamente, amarre.

ahorcaperro
AHORCAPERRO: Madero carregando cruzou, escada, outros vários paus mais curtos Costumávamos levar a árvore
de fruta.

ahriman
AHRIMAN: Príncipe do mal na religião persa.

ahuacuotzingo
AHUACUOTZINGO: Município do México, no estado de Guerrero.

ahuai
AHUAI: Ahuata, a árvore de família do apocinaceas.

ahuasmole
AHUASMOLE: Em cozinha mexicana, sopa ou caldo de feijão com nopales, tomate e pimentão, tradicional em Milpa
Alta.

ahuata
AHUATA: Árvore genealógica do apocinaceas cujos frutos curar mordida de cascavel.

ahuatle
AHUATLE: No México, nome dado aos ovos, ninfas e adultos de vários insetos comestíveis da ordem Hemiptera.

ahuejote

AHUEJOTE: No México, nome genérico de várias árvores da família Salicaceae.

ahuevar
AHUEVAR: Na Costa Rica, entediado, provocando.

ahuilote
AHUILOTE: No México, uvalama, fruta picante.

ahumada
AHUMADA: Município do México, no estado de Chihuahua.

ai
AI: Inflamação da bainha sinovial do tendão do polegar.

ai
AI: Mamífero desdentado.

ai
AI: Ilha das Molucas.

ai
AI: Vicunha, mamíferos camelid.

aia
AIA: município de Guipúzcoa.

aiauma
AIAUMA: Madeira do Brasil e Guianas, usados na fabricação de embalagens e brinquedos, também, chamado
"Cannonball".

aibe
AIBE: Na Argentina, capim duro comer animais quando dói.

aicar
AICAR: em Salamanca, bata.

aid
AJUDA: Entre os muçulmanos, Páscoa.

aida
AIDA: Tecido de algodão projetado especialmente para o ponto de cruz.

aide
Assessor: Deveria divindade Basco do ar.

aiele
AIELE: Árvore da África Tropical, cuja madeira é usada em carpintaria e mobiliário.

aikinita
Aokonota: Eu sulfeto de cobre, chumbo e bismuro, às vezes com impureza de prata, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

aile
AILE: Árvore rosado do México.

aillu
AILLU: Em Bolívia e Peru, cada um dos grupos em que uma comunidade indígena é dividida.

ailuroedus
Ailuroedus: Um género de aves passeriformes da família Vogelkop localizado na Nova Guiné e Austrália.

aimara
AIMARÁ: Indígenas do Alto Peru, um nativo claro dos incas.

aimara
AIMARÁ: Peixes comestíveis comuns em rios sul-americanos.

aimbires
AIMBIRES: Aldeia de índios que habitavam a parte das montanhas de alguns Estados brasileiros.

aimeliik
AIMELIIK: Região da ilha de Palau eu.

aimiqui
AIMIQUI: Árvore de Cuba da família da sapotaceae, de seco madeira, duro e compacto, mas elástico.

aimophila
Pardal: Um género de aves passeriformes da família vulgarmente denominado Passerellidae chingolos, vivendo na
América do Norte e América Central.

aimón
AIMON: Salamanca, cada uma das duas longarinas gruda no chão do caminhão, que formam quatro cabeças.

aine

AINEs: Na Bolívia, emprestar dinheiro entre comunidades quechuas e Aymaras.

ainu
AINU: povos aborígenes das ilhas de Hokkaido, Curilas e Sacalina.

aipa
AIPA: Haipa, carrinho com rodas feitas de tronco, sem raios.

aiparu
AIPARU: árvore das Molucas.

aira
AIRA: Espécie de pereiras selvagem.

aira
AIRA: Erva que cresce nos campos de trigo.

airada
IRRITADO: município aragonesa de Quinto de Ebro, rajada de vento.

aire
ALMIQUÍ: Mamífero da ordem os insectívoros, da família solenodontidos, limitado para as Índias, cuja aparência é a de
uma víbora e está em perigo de extinção.

airela
Cranberries: Uma espécie de Heath.

airera
AIRERA: município aragonesa de Quinto de Ebro, vento.

airitech
AIRITECH: na mitologia irlandesa, criatura misteriosa cujas três filhas eram criaturas semelhantes àqueles homens
lobo.

airmid
AIRMID: Na mitologia celta, deusa de plantas medicinais e guardião da primavera que traz a vida aos mortos.

airol
AIROL: Yodogalato de bismuto.

airon
AIRON: Brilhante e divergente feixe formando vigas em corpos elétricos ao vivo.

aironazo
AIRONAZO: No México, vento forte.

aisa
AISA: Município de Huesca.

aisa
AISA: segunda esposa de Mahoma.

aisdi
AISDI: na medicina, tenalgia emocionante.

aison
CERÂMICA: Óculos de gregos antigos do pintor pinturas vermelhas.

aita
AITA: nome que recebeu o submundo, na mitologia etrusca.

aitana
AITANA: Sierra de Alicante.

aite
AITE: em Cuba, yaiti, árvore rubiaceo.

aiuca
AIUCA: No México, fungo gopher do bolso.

aiuea
AIUEA: planta nativa da América.

aival
AIVAL: Bush das Molucas.

aix
AIX: pássaro da família da lamelirrostros, palmípeda de plumagem fina e brilhante.

aizoáceas
Aizoaceas: Família de ervas ou subarbustos do Cayophillales da família.

aj
AJ: na mitologia, um dos elementos do ser humano, para os antigos egípcios.

aj
AJ: Aje, aflição habitual.

aja
AJA: Azuela, ferramenta de carpinteiro.

ajacuba
Ajacuba: Município do México, no estado de Hidalgo. -( Ajacuba com uma letra maiuscula ).

ajada
AJADA: molho de desleido de pão na água, alho esmagado e sal com que é experiente, peixes e carnes.

ajaeng
Aja: Coreano cítara a bordo semelhante ao violoncelo, mas Tom mais áspero.

ajalón
AIJALOM: Lugar nas planícies do Shefelá na antiga terra de Israel.

ajan
AJAN: Alava, clematis, plante.

ajaracas
AJARACA: Ornamento mudéjar consistindo de gravatas, laços ou nó de fitas. -AJARACAS: Plural de ajaraca.

ajash
AJASH: No México, ojite, frutos globosos a família moraceae.

ajatar
AJATAR: Na mitologia finlandesa, espírito feminina forma de serpente ou dragão, conhecido como " o diabo do bosque
".

ajeriar
AJERIAR: Na Germânia, FRITE.

ajet
H: um em três estações do ano egípcio.

ajitofel
AITOFEL: Conselheiro de Davi, a quem traiu.

ajizar
AJIZAR: no Chile, causa raiva.

ajo
ALHO: Coloquialmente, palavrão.

ajo
ALHO: barbear deles mulheres.

ajo
Alho: Planta da família Liliaceae, com folhas muito estreitas bulbosas e bohordo com flores pequenas e brancas,
também branca, cujo bulbo é usado como um condimento.

ajobachar
Ajobachar: na República Dominicana, esgotando o excesso de calor ou trabalho duro.

ajoblanco
AJOBLANCO: frio de sopa muito popular na culinária da Andaluzia e Extremadura.

ajobo
AJOBO: Desconforto, fadiga, trabalho.

ajocicar
Ajocicar: Na República Dominicana, bater uma no chão e vencê-lo.

ajoíta
Ajoite: Alumino-silicato hidroxilados e hidratado de sódio e cobre que cristaliza no sistema trigonal e pinacoidal.

ajojote
AJOJOTE: No México, realgar, planta venenosa.

ajorar
AJORAR: Reboque, arrastar.

ajoro
Eu diariamente: em Puerto Rico, apremio, rápido.

ajustador
AJUSTADOR, RA: Operador que funciona já concluído, peças de metal do molde-los para o local em que sejam
colocados.

ajvar
AJVAR: condimento feito com pimentão vermelho, berinjela, alho e pimenta, popular na culinária dos Balcãs.

aka

AKA: Bebida alcoólica do Quichua, também chamou de chicha.

akaganeíta
Akaganeita: Complexo óxido e do hidróxido hidratado de ferro e níquel com cloreto de ânions adicionais, que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

akaki
AKAKI: Rio da Central da Etiópia, região de Oromia.

akan
AKAN: Grupo étnico que habita o sul do Gana, Togo e Costa do Marfim Oriental.

akaname
AKANAME: Yokai na mitologia japonesa, sucção da sujeira nos banheiros antigos e negligenciadas.

aker
AKER: Deus egípcio do horizonte e a crosta da terra.

akgalukut
AKGALUKUT: No México, flor de izote.

akletos
Akletos: Um género de aves passeriformes da família da tamnofilidos, pássaros nativos da América do Sul.

akom
AKOM: madeira dos W. da África usado em folhas, postagens e carpintaria interior.

akúshirra
AKUSHIRRA: No México, o nome Obtém uma planta similar a alfafa.

al
Para o: símbolo químico do alumínio.

al
Para o: Contração gramatical.

ala
Ala: Énula, composto de planta.

ala
Ala: Borda dizimadas o fígado.

ala
Ala: Em náutica, assegura-se pequeno que ele é adicionado para o principal em bom tempo.

ala
Ala: Linha, vela, barbatana, beirais, flanco, linha, cortina. Para-choque.

ala
Ala: Portugal Freguesia no concelho de Macedo de Cavaleiros.

alaba
LOUVORES: Cidade de Tarragona antigos citada por Plínio e Ptolemeu.

alabama
ALABAMA: Estado dos Estados Unidos.

alabato
ALABATO: No México, DAB.

alabe
Lâmina: Cada palhetas curvas de uma turbina.

alabe
Lâmina: telha.

alabez
Alabez. Ele disse que estão nas laterais do escudo ou Buckler para. do seu centro de forma elevada, baixa como mais
cair de sua circunferência.

alabu-sarangi
Alabu-sarangi: Tipo indiano, de amor, de quatro cordas de tripa e violino de sete cordas simpático.

alabucarse
Alabucarse: Na República Dominicana, encher, asfixia.

alacaluf
ALACALUF: Alacaluf, nativa do Sul do Chile.

alacate
ALACATE: Ferramenta que você usou o tlachiquero maguey raspagem para obter o hidromel que levará para o
"pulque".

alacet

ALACET: Aragão, Fundação de um edifício.

alache
ALACHE: No México, serralha peludo que cresce como erva daninha nas lavouras das regiões quentes e semicalidas
do país.

alaciar
ENDIREITAMENTO: alisar o cabelo.

alacoaly
ALACOALY: Fétido Agave americana.

alacran
ESCORPIÃO: Parte do freio que serve para o vestuário de lanche em NAP.

alacran
ESCORPIÃO: Cada um do asillas com botões de metal e outras coisas estão bloqueados.

alacranita
ALACRÁNITE: Classe de minério de sulfatos; quimicamente, sulfureto de arsênico, que cristaliza no sistema
monoclínico.

alacroas
ALACROAS: Povos de comedores de lótus do norte da África.

alactita
ALACTITA: Classe de fosfatos minerais minerais do arseniato; arseniato hidroxilados e manganês anidro que cristaliza
no sistema monoclínico e prismático.

aladja
Aladja: Espécie de pelote que é fabricado em magnésia.

aladmo
Aladmo: Contribuição paga os judeus em Aragão.

aladrar
Aladrar: Começa a decair a carne.

aladul
Aladul: caldeirão.

alaemon

ALAEMON: Um género de aves passeriformes da família alaudidae.

alafar
ALAFAR: Atribuir o salário.

alafe
ALAFE: anteriormente, alcaloide bem.

alafí
Alafi: Planta apocinea de Madagascar.

alagao
Alagao: Arbusto até 5 m. altura, com folhas opostas, macio e fofo que vive nas Filipinas.

alagara
Alagara: no passado, sombra de seda nas igrejas.

alagartado
Alagartado, da: na República Dominicana, de olhos claros e brilhantes.

alagasta
Alagasta: Número de asteroide 738, da série. -(Alagasta com uma letra maiuscula).

alager
Alager: Planta muito amarga.

alagiptero
Alagiptero: Um género de palmeiras do Brasil.

alagon
ALAGÓN: Rio de Cáceres e Salamanca, afluente do Rio tocos.

alagópago
Alagopago: Bush o canário de glutinosa e casca lisa e folhas alternadas, inteiras ou dentadas.

alaguil
Alaguil: Uma língua primitiva dos povos indígenas da Guatemala.

alahabar
Alahabar: preto chumbo.

alaica
ALAICA: município aragonesa de Quinto de Ebro, formiga com asas.

alais
ALAIS: em zoologia, aleto, halieto ave rapina.

alajuela
ALAJUELA: Província, Cantão e a cidade de Costa Rica.

alal
ALAL: Demônios de caldeu que veio do inferno e tomando várias formas, para tentar.

alalngar
ALALNGAR: Rei pré-dinástico da Suméria.

alam
ALAM: No Egito, criado para o monte de pedras para marcar uma estrada no deserto.

alama
ALAMA: A família quichua indígena na Amazônia.

alamag
ALAMAG: Árvore Filipinas.

alambre
Fio: No México, pedaços de carne, frutos do mar ou legumes, espetadas uma agulha e assados, ocasionalmente
envolvido s no bacon.

alambres
FIOS: os dedos.

alamitornis
Alamitornis: Gênero de aves da família ornituromorfa basal Patagopterygiformes cujos restos remontam ao final do
Cretáceo.

alamosita
ALAMOSITA: minério do tipo do inosiicatos; silicato de chumbo, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

alampar
ALAMPAR: Alava e vulgarmente, coceira, irritado o paladar.

alampar

ALAMPAR: Tendo ansiedade para a realização de algo.

alani
ALANI: Lama ou lodo que se come.

alani
ALANI: Campanha énula, planta.

alao
IVANILZA: Aldeia da ilha de Tutuila em Samoa Americana.

alap
OMTP: Uma espécie de Falcão.

alapa
ALAPA: A paleta de rodezno Aragão.

alar
ALAR: Relativo a axila.

alar
ALAR: Gancho de porcas para caçar perdizes.

alar
Asa: Na Colômbia, você rua calçada.

alar
ALAR: Beiral do telhado.

alarde
FLAUNT: visita do juiz com os prisioneiros.

alarde
FLAUNT: desfile militar.

alargento
ALARGENTO: Antimoneto de minérios de sulfetos minerais; anidro Antimoneto de prata que cristaliza-se na dipiramidal
sistema e bipiramidal hexagonal.

alaridos
ENREDO: Grito de guerra dos mouros na batalha. GRITANDO: Plural de gritar.

alarum
Alarum: Instrumento japonês do gênero do gongo.

alastrim
ALASTRIM: Forma de varíola, benigna, comum em muitos países tropicais,

alatoz
ALATOZ: Município espanhol na província de Albacete.

alauda
Alauda: Número de asteroide 702 da série. -(Alauda com uma letra maiuscula).

alaudala
Alaudala: Um género de aves passeriformes da família das cotovias que se estendem por toda a Eurásia e norte e leste
da África.

alaurat
ALAURAT: na alquimia, nitrato de potássio.

alaut
Alaut: Nome desatualizado alaúde.

alauwaimis
ALAUWAIMIS: demônio da mitologia mesopotâmica.

alava
Álava: Província e território histórico da Espanha no país basco, também conhecido como Gasteiz.

alavete
ALAVETE: Cotovia da Guiana.

alaz
ALAZ: Na mitologia turca, Deus do fogo.

alazapas
ALAZAPAS: étnico extinto Leon novamente no México, da família da Coahuiltecos.

alba
ALBA: Vestimenta eclesiástica.

albacete
ALBACETE: Província de Espanha na comunidade autónoma de Castilla-La Mancha e da província.

albacora
ALBACORA: Breva, primeiro fruto da árvore de figo.

albaicin
ALBAICÍN: Excelente bairro costeiro.

albaire
Albaire: na Germânia, o ovo.

albalá
ALBALÁ: Município de Cáceres.

albanega
FUSTIAN: Espaço triangular entre o segmento de um arco e o alfiz.

albanega
FUSTIAN: Triângulo formado por peças de armadura.

albaneses
Os albaneses: Na Germânia, morre.

albanés
Albanês: Na Germânia, que joga dados.

albar
Scots: totalmente prudente.

albardon
Hill: No México, sela.

albardón
Hill: Ou pequena colina localizada na baixa e inundação de terras.

albarillo
ALBARILLO: Knell do movimento vivo que é jogado na guitarra para acompanhar certas danças e canções.

albarracina
Albarracina: Um gênero de traça pertencente à família Erenidae.

albarrada
ALBARRADA: Reparação ou defesa para cobrir ou se defender na guerra, ou para delimitar e proteger as heranças.

albarrada
ALBARRADA: Jarro terrestres porosas para arrefecer a água.

albarrano
ALBARRANO, Nd: Em Aragão, cigana.

albarrán
ALBARRÁN: Salamanca, prefeito de gado.

albatana
ALBATANA: Município espanhol na província de Albacete.

albatara
Albatara: no passado, consequência natural do colo do útero.

albatera
ALBATERA: Município espanhol na província de Alicante.

albánchez
ALBANCHEZ: Município espanhol da província de Almeria.

albendola
Albendola: Um tipo de rede de fio muito fino, usado para capturar peixes pequenos.

albert
Albert: Número de asteroide 719 da série. -(Albert com uma letra maiuscula).

alberto
ALBERTO: moeda de ouro velho, cunhada na Flandres, por Alberto, Arquiduque da Áustria.

alberzarin
ALBERZARIN, ND: Tipo de lã, especial em outros tempos de Espanha, que foi usado para misturar com outras lãs,
antes da utilização e exportados para Portugal.

albo
ALBO: Salário ou moeda de cobre, na Alemanha.

albogalero
ALBOGALERO: Chapéu feito com a pele de uma vítima branca, usada pelos sacerdotes de Júpiter.

alboka
ALBOQUE: Uso de instrumento reduzido a música basca.

albolita
ALBOLITA: Cimento preparado com magnésia calcinada e cloreto de magnésio.

alboloduy
ALBOLODUY: Município espanhol da província de Almeria.

albora
ALBORA: Nome dado por Paracelso para um tipo de lepra ou sarna complicada.

alborayo
Alborayo: Nome datado da rabeca.

alborea
ALBOREA: Município espanhol na província de Albacete.

albornos
ALBORNOS: Município espanhol na província de Ávila.

alborozo
ALEGRIA: Desordem extraordinária.

albox
ALBOX: Município espanhol da província de Almeria.

albur
ALBURY: Primeiras duas cartas que leva o banqueiro, o jogo de monte.

alburno
SOMBRIO: Os aragoneses município de worm Quinto de Ebro usada isca de pesca pequena.

alburre
ALBURRE: Na Extremadura, úlceras na boca.

alcadozo
ALCADOZO: Município espanhol na província de Albacete.

alcahuete
Chulo: Em Mejuco, utensílios de madeira por meio de abridores de letra usado para misturar o chocolate
tradicional-atole de Oaxaca.

alcala
ALCALÁ: Corda com nodos para medir fazendas.

alcala
ALCALÁ: Vidro beber aos pobres.

alcala
ALCALÁ: Castelo localizado no topo de uma colina.

alcalali
ALCALALÍ: Município espanhol na província de Alicante.

alcanzar el nirvana
ACHIEVE NIRVANA: Garantir a libertação dos desejos da consciência individual e a reencarnação, através da
meditação e iluminação.

alcaraz
ALCARAZ: Município espanhol na província de Albacete.

alceo
Alceu: Avô de Hércules.

alceste
ALCESTE: Asteroide número 124, da série.

alcibar
ALCIBAR: No México, aloés, plante.

alcibiades
ALCIBÍADES: Estrategista, orador e estadista ateniense, filho de Cleinias.

alcides
ALCIDES: Homem com muita força muscular.

alcino
ALCINO: Rei dos feácios, pai de Nausica.

alcioneo
ALCIONEU: Na mitologia grega, gigante filho de Tartero e Gea. Também Alcion.

alcippe
Alcippe: Um género de aves passeriformes da família Pellorneidae.

alcmena
ALCMENA: Asteroide o número 82 da série.

alco
ALCO: Um tipo de cão do período Inca. -

alcoba
QUARTO: Falar com os vice-reis do México tinha em seu palácio.

alcobilla
El Balcón del Castillo: em Aragão, é lareira para o calor.

alcofa
ALCOFA: Burro ou grande capacho.

alcolea
ALCOLEA: Município espanhol da província de Almeria.

alcolecha
ALCOLEJA: Município espanhol na província de Alicante.

alconcile
Alconcile: Planta nativa da África, espinhosa folhas agrupada em cabeças comestíveis.

alcornoque
Cortiça: Colmeia fora de uso.

alcorzadizo
ALCORZADIZO: município aragonesa de Quinto de Ebro, parte do peito do cordeiro.

alcoy
ALCOY: Município espanhol na província de Alicante.

alcóntar
ALCÓNTAR: Município espanhol da província de Almeria.

aldama
ALDAMA: Município do México, no estado de Chiapas.

aldama
ALDAMA: Município do México, no estado de Chihuahua.

aldana
ALDANA: Na Colômbia, entre camponeses, os res femorais óssea chamada gustador.

aldapa
ALDAPA: no país basco, encosta, encosta de uma colina.

aldeaseca
ALDEASECA: Município espanhol na província de Ávila.

aldermanita
Aldermanita: Fosfato hidroxilados e hidratado de magnésio e alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico.

aldilla
ALDILLA: No México, saia, os res de trás.

aldosa
ALDOSE: Qualquer hidrato de carbono que apresenta um grupo aldeídico em sua molécula.

aldran
ALDRAN: Vendedor de vinho sobre as pastagens.

aldrapacio
Aldrapacio: Salamanca, giron, break, rasgar o vestido.

aldraxar
ALDRAXAR: Ferir moralmente, em palavra ou ação.

ale
ALE: cerveja inglês.

ale
ALE: Woreda da Etiópia, na região de Oromia e Illubabor da província.

alea
ALEA: verso, o versículo do Alcorão.

aleatorio
RANDOM: Pertencente ou relativo ao jogo.

alebi
ALEBI: medida linear turca equivalente a 27 pés do rei de Paris.

alebrije
ALEBRIJE: No México, a figura do mache de papel, em cores brilhantes, representando um animal imaginário.

alecito
ALECITO: Jesus é o ovo quase desprovido de vitelina nutritivo, como o sapo e os insetos. Também chamado de
oligolecitico.

alecrin
ALECRÍN: Peixe condroictio mar das Antilhas, da família de cabeça esquálidas, obtusa, com duplas filas de dentes e
muito gulosa.

alecrí
Alecri: na República Dominicana, criança ou fruta que cresce e se desenvolve o mal.

alecto
ALECTO: Número de asteroide 465, da série.

alectoria
ALECTORIS: Género de aves galliformes que inclui várias espécies de perdizes.

alectoris
ALECTORIS: Género de Galliformes aves que inclui várias espécies de perdizes.

alectroenas
Alectroenas: Género de aves columbiform da família do columbidas que habitam várias ilhas de África, no Oceano
Índico.

alectrurus
Alectrurus: Um género de aves passeriformes da família dos tyranids, pássaros nativos do meio da América do Sul.

aleculidos
ALECULIDOS: Família de insetos coleópteros, de forma oblonga, antenas filiformes, flores vivas, madeira decompostas
ou sob a casca das árvores.

alegable
ENVOLVIDOS: Que você pode reivindicar.

alegal
LEGAL: não regulamentado, ou proibida.

alegria
ALEGRIA: Luz náutico, total de uma porta.

alegrona
Alegrona: na República Dominicana, uma mulher de comportamento um pouco de luz.

alejandrar
Alejandrar: Dar vigor, esforço, incentivar, instigar o humor.

alejo
ALEJO: Árvore da família Fabaceae.

aleluya
Aleluia: Figurativo e familiarmente, versos prosaicos e vulgares.

alemania
Alemanha: Asteroide o número 418, da série.

alemite
ALEMITE: Elemento que é usado para a lubrificação de partes mecânicas, ou peças onde a graxa ou lubrificante deve
penetrar mas não deve sair.

alena
ALENA: Gênero de Lepidoptera borboletas, da família da ninfalídea.

alencon
ALENÇON: Snap caracteriza-se pelo cabo que segue para o desenho.

