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

lebrancha
Lebrancha: No México, peixe de mugillidae a família.

lebrel
CÃO: Em Salamanca, espabilada a pessoa.

lebron
LEBRON: Coloquialmente, homem tímido e covarde.

lechecilla
Lechecilla: No México, Oaxaca doce semelhante a um creme feito com leite, açúcar, canel, amido de milho e as gemas.

lecho
CAMA: no passado. maca para enterrar os corpos.

lechugino
LECHUGINO: Salamanca, pessoa que gosto muito da enfermagem de leite Animal.

lechuguilla
LECHUGUILLA: Pescoço ou Ruff, independente vestido ou traje, uma características especiais usados em Espanha no
século XVII e 16.

lechuguino
LECHUGUINO: jovens de alface antes de ser transplantado.

lectura
LEITURA: Desafectadas, Cícero, fonte.

leda
LEDA: asteroide número 38, da série.

leda
LEDA: Na mitologia grega, filha de Téstio e esposa do rei Tíndaro de Esparta, seduzida por Zeus e que tomou a forma
de cisne.

leda
LEDA: Satélite de Júpiter.

lee
Leia: Estados Unidos, no Condado de Alabama.

lee
Leia-se: EUA County, Arkansas.

lefo
LEFO: Em Chile, o nome vulgar do alazão.

lefse
LEFSE: pão de luz plana, tradicionais dos países escandinavos, geralmente preparado em uma frigideira.

legacia
Legado: Mensagem, Comissão.

legenbachita
Legenbachita: Sulfuro-arseniuro de chumbo, prata e cobre, com impurezas de ferro e antimônio, que cristaliza no
sistema triclínico.

legrandita
Legrandite: Arseniato de zinco, hidroxiladas e hidratado cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

lehigh
Lehigh: Número de asteroide 691 da série. -(L Lehigh, em maiusculas)

lei
LEI: Guirlanda de flores havaianas.

leightonita
Leightonite: Sulfato hidratado de potássio, cálcio e cobre que cristaliza no sistema triclínico.

leja
LEJA: Sinal, mudando o perfil de um rio, a terra está em um dos bancos.

lejia
Alvejante: Coloquialmente, satírico ou forte repreensão.

lejia
Alvejante: Coloquialmente, satírico ou forte repreensão.

lek
LEK: Unidade monetária na Albânia.

lemba
LEMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

lembe
LEMBE: Cidade de Angola na província do Bengo.

lembeca
LEMBECA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

lembus
Lembo: Comércio e transporte de embarcações utilizadas nos primórdios da idade média no Mediterrâneo. -

lemma
LEMA: Chamada, portanto, é um das brácteas sobre as espiguetas de gramíneas.

lemnos
LEMNOS: Ilha da Grécia, perto do Estreito de Dardanelos.

lemon curd
Coalhada de limão: especialidade inglês, feita com limão, que acompanha tortas ou que podem servir para espalhar
como geleia

lempo
LEMPO: Espécie de troll ou demônio da mitologia e o folclore da Finlândia.

len
LEN: Pouco torcidos de seda - segmento

lena
Lena: Um conjunto de ramos, arbustos e logs, corte e fatiado.

lena
Lena: entre os toureiros, o chifre de res a brava.

lena
LENA: Desafectada, respiração, força.

lena
LENA: Município de Asturias.

lena
LENA: Rio da Rússia na Sibéria.

lenar
Lourenço: pavimento de pedra calcária.

lenca
LENCA: Indígenas de um povo que ocupou parte do território de Honduras e El Salvador.

lendu
LENDU: pessoas que vive em Uganda, levou lá por soldados sudaneses.

lengenbachita
Lengenbachita: Complexo sulfuro-arseniuro de chumbo, prata e cobre, com impurezas de ferro e antimônio, que
cristaliza no sistema triclínico.

lengo
LENGO: Lenço na mão, moquero.

lengua de gato
Oxtongue de pilosela: biscoito em forma de aba arredondada e ' lã.

lengua de pájaro
Pássaros de linguagem: em México, cabra, plantas selvagens da família Portulacacea.

lenguadina
DAB: Flatfish da família do Pleuronectidae comuns no Oceano Atlântico e o mar do Norte.

lenon
LENON: Anteriormente, chulo.

lenteja
LENTILHAS: Diz que mulher de baixa estatura.

lentejo
LENTEJO: Político que aceita mensagens do governo do partido oposto, ignorando as instruções do partido em si.

lentor
Leitor: Viscosidade que cobre os dentes nos pacientes tifo.

lentor
Leitor: Em Múrcia, alguns peixes marinhos.

leona
Leoa: Asteroide número 319, da série.

leondalo
LEONDALO: Prata moedas com a imagem de um leão, usado nos Estados do grande senhor e nas fronteiras da

Rússia, com um valor de 40 aspros.

leonera
LEONERA: sento coloquialmente, geralmente despenteado e mexido.

leonera
LEONERA: No Uruguai, coloquial e ruralidade, Saracen, lutar entre muitos.

leonés
Leões: Silver coin que antiquado Don Fernando II de leão no meio do século XII, com 12 valor de dinheiro.

leonina
LEONINA: tipo de lepra, em que a pele assume a aparência da do leão.

leonisis
Leonisis: Número de asteroide 728, série. -(Leonisis com L, letras maiusculas). -

leonor
LEONOR: Nome de mulher.

leonora
Leonora: O número de asteroide 696, da série. -(Com L, Leonora de capital).

leopon
LEOPON: Híbrido produzido a partir de um cruzamento entre um macho leopardo e uma leoa.

leos
LEOS: Na mitologia grega, filho de Orfeu e pai de Pasitea.

león
LEON: Alguém corajoso, valente e urgente.

lep
LEP: Olmo holandês, também chamado de iep.

lepalo
Ileide isso: apêndice no disco da flor.

lepasil
LEPASIL: Em Honduras, leon miquero, felino carnívoro.

lepidocrocita
LEPIDOCROCITE: Minério do tipo de hidróxidos; Hidróxido de ferro com impurezas de manganês que cristaliza no
sistema ortorrômbico.

lepismas
TRAÇAS: Bichito vive em lugares escuros e úmidos que vem ao vivo de 400 milhões de anos atrás.

leporido
LEPORID. Mestiço de lebre e coelho.

lepta
LEPTA: Pequena moeda dos antigos romanos com o valor da oitava parte de um ácaro.

leptictidium
LEPTICTIDIUM: Gênero extinto de mamíferos placentários pré-históricos totalmente bípedes.

lepton
LÉPTON: Pequena moeda de cobre na Grécia, equivalente a um terço de um Maravedí do velo.

lepton
LÉPTON: partícula elementar.

leque
LEQUE: Pesa usada no Império Russo igual a 3 zoloteques.

lera
LERA: Granillo, tumorcillo das aves.

lera
LERA: Salamanca, terras, irrigadas pomar.

lera
LERA: em Navarra, carrinho pequeno para transportar lascas de madeira.

lera
LERA: Costa um cover de Willow River.

lera
LERA: Costa um cover de Willow River.

lerdo
LERDO: Município do México, no estado de Durango.

leren
LEREN. -Comuna da França na região de Aquitaine, Pyrénées Atlantiques e Cantão de Salies-de-raio.

lerna
LERNA: Lago mitológico guardado por uma Hydra que Hércules matou.

lero
LERO: Em Guatemala, Interjeição de zombaria.

lesaca
LESACA: Município de Navarra.

lesbion
LESBION: na Grécia antiga, espécie de vidro para beber, falando de um poeta.

lesma
LESMA: Na Galiza, limaza, lesma.

lesoto
LESOTO: País da África Austral, situado dentro de África do Sul.

lessonia
Lessonia: Um género de aves passeriformes da família dos Tyrannidae, que são distribuídos do Peru, Argentina e
Chile.

lestrigonia
LESTRÍGONES: Na mitologia grega, lendário país visitado por Ulisses.

lestrigonia
LESTRÍGONES: Na mitologia grega, lendário país visitado por Ulisses.

leticia
LETICIA: Na mitologia romana, Deus que presidiu a colheita de trigo.

leticia
LETICIA: Asteroide o número 39 da série.

leticia
LETICIA: Município da Colômbia, no departamento de Amazonas.

leto
LETO: Asteroide número 68 da série.

leto
LETO: Mãe de Apolo e Ártemis.

letraset
LETRASET: Letras e design técnica baseada em letras de adesivas personagens que interpretam.

letron
LETRON: Edital colocando nas igrejas com os nomes dos excomungados.

letur
LETUR: Município espanhol na província de Albacete.

leucofanita
LEUCOPHANITE: Minério de silicatos de cálcio; complexo de silicato com fluoreto de ânions tomando cátions de sódio,
cálcio e berílio, que cristaliza no sistema Orthorhombic ou triclínico.

leucotea
LEUCOTHEA: asteroide número 35, da série.

leucotea
LEUCOTHEA: Na mitologia grega, deusa do mar.

leucozafiro
Leucozafiro: Variedade de corindo, incolor, transparente e de alta dureza, também chamado de safira branca.

leuwedaalders
LEUWEDAALDERS: Moeda que foi cunhada na Holanda para o comércio de Izmir e valia 42 salários de Amesterdão.

leva
CAM: Salamanca, emaranhado, treta, kofee.

levatarse
LEVATARSE: Salamanca, chip, avinagrar vinho.

levita
Casaco: Capa masculina rótulo, mais e mais largo que o frac e cujas saias para cruzar em frente.

leviza
LEVIZA: árvore cubano, de madeira amarelo-esverdeada, forte, muito boa para móveis, carrinhos e carpintaria.

levudo
LEVUDO, DA: Na Bolívia, boba.

lexis
LEXIS: Elocução, parte da retórica cuja função é localizar palavras e expressões com desenvolver o texto de uma obra.

leza
LEZA: Município espanhol na província de Álava.

lezuza
LEZUZA: Município espanhol na província de Albacete.

lélape
Lelape: Na mitologia grega, cachorro que sempre pego sua presa quando caça.

lépalo
Ileide isso: apêndice no disco da flor.

li
Li: Símbolo químico do lítio.

lia
LIA: Filha mais velha de Labão e primeira esposa de Jacó.

liam
LIAM: Moeda ou moeda que corre na China e consiste de um pouco de prata, quase sempre o relatório que você dá
para o peso.

liandratita
Liandratita: Tântalo-niobato urânio que cristaliza no sistema trigonal.

liango
LIANGO: Imaginário e moeda correspondente ao comércio do 34 reales de vellón China.

lianza
LIANZA: Em Chile, tem atual ter uma pessoa em um escritório ou loja.

libamenes
LIBAMEN: Uma oferenda em sacrifício. LIBAMENES: Plural de libamen.

libán
LIBAN: na mitologia da Síria, nome de um jovem que se destacou pelo seu fervoroso culto aos deuses, matado por
alguns mal.

libelatico

Libelatico, ca. -Cristã primitivo, que para se livrar da perseguição, procurado certificado de apostasia.

libera
Grátis: Asteroide número 771, da série. -(Grátis com L, letras maiusculas).

liberatrix
LIBERATRIX: Asteroide número 125 da série.

liberita
Liberita: Silicato de lítio e berílio, que cristaliza no sistema monoclínico.

libethenita
Libethenite: Fosfato hidroxilado de cobre, anidro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

libi
Libi: Espécie de óleo de linhaça em Mindanao.

libisa
-LIBISA: Loureiro de grande altura.

librea
LIBRÉ: redingote, casaco, uniforme.

librea
LIBRÉ: Pele de certos animais, tais como cervos.

libro
Livro: O terceiro de quatro cavidades, que divide é o estômago dos ruminantes.

libum
LIBUM: bolo da Roma antiga, semelhante para o panetone, usado como oferta votiva para os deuses.

libusa
LIBUSA: Número de asteroide 264, da série.

licabeto
LYCABETTUS: Montagem localizada na cidade de Atenas.

licas
RÉPLICAS: Companheiro de Hércules, que o traiu.

licha
LICHA: Medição Linear correspondente a geme de Castilla, Grécia.

licio
LICIO: A cidade Leonesa de Prioro, parte de tear, feitos de madeira, usado para cruzar os fios na formação de tecido.

lico
LICO: Rei de Tebas que matou o rei Creonte.

licuado
LIQUEFEITO, DA: Feita de líquido.

lidia
LIDIA: Asteroide o número 110, da série.

lidon
LIDÓN: Árvore de Aragão, Hackberry.

lidon
LIDÓN: Em Albarracín, bobo.

liebigita
Liebigite: Complexo uranilo carbonato com cátions cálcio e hidratado, cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

liebre
Lebre: Coloquialmente, homem tímido e covarde.

lieja
Liege: Província Bélgica; Cidade da Bélgica, localizada no vale do rio Meuse.

lietor
LIÉTOR: Município espanhol na província de Albacete.

lifune
LIFUNE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

liga
Liga: Azevinho, planta parasitária.

ligonda
LIGONDA: A Índias moeda contendo 10 gandas.

ligre
LIGRE: Híbrido produzido a partir de um cruzamento entre um leão e uma tigresa.

ligula
Ray FLÓSCULO: Pequena medida para líquidos utilizados na Roma antiga muito semelhante para os gregos e
Hebreus, colher costumava dar vinhos e medicamentos aos pacientes.

liguria
Ligúria: Número de asteroide 356, da série.

lijerica
KARAKTARISTI: Musical da Dalmácia croata e Herzegovina leste zona curvou-se instrumento de cordas.

lijon
LIJON, AT: Em Salamanca, hernioso.

lila
LILA: É uma cor clara pertencentes à gama da púrpura.

lilea
LILEA: Asteroide o número 213 da série.

lilla
LILLA: Nome vulgar Palma chileno.

lilliana
Lilliana: Asteroide número 756, da série. -(Lilliana com L, letras maiusculas).

lima
LIMA: na Germânia, a camisa.

lima
LIMA: Na Germânia, saco onde senhoras levam o dinheiro.

lima
LIMA: Madero, formando a borda de um telhado.

lima
LIMA: Correção e modificação das obras, partucularmente do entendimento.

lima
LIMA: Departamento, província e cidade capital do Peru.

limaco
LIMACO: Pessoa sosa, macio.

limaco
LIMACO: Lodo, terra verde, em água parada.

limalima
LIMALIMA: Nome filipino vulgar de uma planta araliea e outro dioscorea.

limbios
LIMBIOS: Em Salamanca, uma espécie de algas verdes que cresce em fontes e lagos.

limbo
LIMBO: na astronomia, contorno aparente de uma estrela.

limestone
LIMESTONE: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

limexilo
LIMEXILO: Europeus pentamers género de inseto Coleoptera, cujo habitat principal são as florestas de carvalhos.

limios
LIMIOS: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, ervas que nascem na parte inferior da água estagnada e
ascensão à superfície sob a forma de muito bom tópicos.

limnocharis
Swainson: Gênero de plantas com flores da família da alismataceas.

limoncillo
Erva-cidreira: Alcaparra, canosa Berry que é comido em conserva.

limoncillo
Erva-cidreira: Peça que reforça o limão em alguns caminhões.

limosa
SILTE: Um género de aves pernaltas escolopacidas vivendo em áreas pantanosas da Península Ibérica.

limpiamanos
Garagem: Em Honduras, toalha, guardanapo.

lina
LINA:; Asteroide número 468, da série.

linarita
LINARITE: Sulfato natural cobre e chumbo, translúcido, brilho vítreo ou diamantino, cor azulada escura e fratura
conchoidal.

linches
ALMOÇOS: No México, uma espécie de alforjes esculpida com os filamentos dos caules maguey.

lincoln
LINCOLN: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

lindon
LINDON: Faixa de terra costeira que separa a propriedade superior da inferior, quando não estão no mesmo plano.

lindon
LINDON: cavalete costumava para colocar os espargos em pomares.

lindón
LINDON, at: pessoa ou coisa sem chegar a ser linda tem aparência agradável.

lindón
LINDON: cacique dos diaguitas.

linea
LINHA: Medição de comprimento e última fração de Burgos, XVI parte de espanhol polegadas de pé.

linfa
LINFA: Poeticamente, água.

linfosis
LINFOSIS: Desenvolvimento, formação de nódulos.

linfuria
LINFURIA: Presença de nódulos na urina.

linga
LINGA: Nome, um tipo de gergelim filipino.

lingo
LINGUAGEM: No Peru, criança jogo salto ou burro.

linneíta
Linnaeite: Eu enxofre simples de cobalto, anidro, às vezes com impurezas de níquel, cobre, titânio, ferro e selênio, que

cristaliza no sistema isométrico.

linogao
Linogao: Preparação semelhante para o torto, que é feita com arroz cozido em água e açúcar mascavo.

linoleo
LINÓLEO: Forte e impermeável, o tecido formado por um tecido de juta coberto com uma camada muito compactada
de pó de cortiça amassou bem oxidado óleo de linhaça.

linotorax
LINOTHORAX: A armadura usada pelos antigos gregos da época micênica até o clássico.

linzertorte
Framboesa: Austríaco bolo feito de suco de polpa.

liopleurodón
LIOPLEURODON: Era um pliosaurido que viveu no Jurássico médio nos mares que cobria o que hoje chamamos de
Europa.

liorna
LIORNA: Coloquialmente, pompa, bulla, jaleo.

lipa
LIPA: Árvore Filipinas.

lipa
LIPA: Na Venezuela e coloquialmente, inchada a barriga, barriga.

lipa
LIPA: Município das Filipinas na província de Batangas.

lipaugus
Lipaugus: Um género de aves passeriformes da família do cotingidos nativo da região Neotropical, conhecido como
Rangers, pihas ou mineiros.

lipocele
LIPOCELE: Hérnia causada pelo excesso de gordura.

lira
LIRA: O nome da antiga moeda usada na Itália.

lira

LIRA: Estrofe de cinco versos.

liri
LIRI: Rio da Itália que é executado pelo Abruzzo, Lazio e Campania que nasceu nas montanhas de Simbruini e
deságua no Rio Garigliano até o mar Tirreno.

liriope
LIRIOPE: Número de Astweroide 414 da série.

liriope
LIRIOPE: Um género de baixo, como gramíneas, plantas nativas do Sudeste Asiático.

liroconita
Liroconite: Arseniato hidroxilados e cobre muito hidratado com um pouco de alumínio, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

lis
LIS: Rio do Portugal afluente do Rio Lena.

lisboa
Lisboa: Cidade Capital de Portugal.

lisbonina
LISBONINA: Moeda de ouro de Portugal.

lisipe
LYSIPPE: Na mitologia grega, rainha das Amazonas que instituiu numerosos preceitos e costumes em sua aldeia, além
disso, a Fundação Temiscira.

lisipo
LÍSIPO: Escultor da Grécia antiga, retratista de Alexandre o grande.

lisitea
LISITEIA: Satélite de Júpiter.

lisímaco
LISÍMACO: Tenente de Alexandre, o grande e rei da Trácia.

liso
LISO, SA: na Germânia, sem vergonha.

liston

FITA: em arquitetura, filé, componente de um molde.

lisura
LISURA: No Peru, graça, donaire.

lit
LIT: Significado de raiz grega, pedra " 34.

litchi
Lichia: Fruta originária da China, da família sapindaceas, cultivada na Ásia.

litiofilita
Litiofilite: Simples de fosfato lítio e manganês anidro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

litofita
LITÓFITA: Planta que cresce em associação com rochas. Também chamado de epilithic ou saxicola.

litofono
LITOPONE: Instrumento rudimentar musical construída de pedras, conforme descrito na cultura milenar chinesa da
dinastia Shang.

litoral
COSTA: Costa de mar, país ou território.

litra
LITRA: Siciliano velho moeda um ás do cobre vale em Roma.

litri
LITRI: Jesus disse que são muito elegantes, pedante ou brega.

litron
LITRON: Pequena medida para os agregados usados em França.

litsokni
Litsokni: No México, apompo, frutos globosos.

liuqin
LIUQIN: Musical chinesa de cordas dedilhadas, que tem quatro cordas e a caixa em forma de pera, alguma
semelhança com o instrumento de alaúde.

liuqin
LiUQIN: instrumento musical chinês de corda para baixo, que tem quatro cordas e a caixa em forma de pera, de alguma

semelhança com o alaúde.

lius
Luis: Um género de besouros da família Brupestidae, conhecido por suas cores brilhantes como besouros de joia.

liviano
Peso leve: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, pulmão dos animais.

livingstonita
Livingstonite: Antimoneto de complexo de sulfeto de mercúrio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

livornina
LIVORNINA: Moeda de prata da Toscana.

livyatán
LIVYATAN: Animal marinho pré-histórico do Peru.

lizaza
LIZAZA: Nos municípios Leonesa de Prioro e Boca de Huérgano, ( também chamado de terra de 41 a rainha; vala para
estabelecer as fundações de um edifício nele.

líber
LIBER: na mitologia romana, Deus da fertilidade, a viticultura, o vinho e a liberdade.

lígula
Ray FLÓSCULO: Anatomia, epiglote.

líjar
LÍJAR: Município espanhol da província de Almeria.

límulo
Limulo: Artrópodes marinhos que vivem perto das costas, também chamado Atlântico caranguejo-ferradura.

llafan
LLAFAN: No Chile, saco de couro.

llaga
DOR: Encontro entre dois tijolos de um curso.

llague
LLAGUE: Planta medicinal Indígena do Chile que é tomado em infusão contra febre e inflamações da boca.

llaguno
LLAGUNO: Algumas espécies de Euphorbia do Peru.

llahuilma
LLAHUILMA: No Chile, papagaio.

llajua
LLAJUA: Em Bolívia, pimentão, tomate e ervas aromáticas.

llalla
VOVÓ: Em Chile, ferimento ou ferida pequena.

llalli
LLALLI: Em Chile, palometa, roseta de milho.

llamardo
LLAMARDO: O vale de Sajambre Leon, molhado, às vezes pantanoso, perto de um campo de origem, que abundam
em sucatas, algum tipo de juncos e plantas típicas de locais húmidos.

llamato
LLAMATO: no vale de Sajambre de Leon, insulto, mote ou palavra ofensiva, dirigido a alguém que está presente.

llamberizo
LLAMBERIZO: No vale de Sajambre Leon, doença adquiriu gado lambendo a carne de gado podre ou doentes.

llamera
LLAMERA: no vale de Sajambre Leon, Olmo.

llamingo
LLAMINGO: No Equador, chamada mamíferos camelídeos domésticos.

llampa
LLAMPA: no vale de Sajambre Leon, parte da floresta que tem sem árvores.

llampa
LLAMPA: Um tipo de marisco.

llampo
LLAMPO: no Chile, pó metalúrgico que costumo encontrar é nas cavidades deles meu.

llampo
LLAMPO: Na América, local de pedregulhos.

llana
Ilana: Ferramenta alvenaria.

llancazo
LLANCAZO: Chiloé, província de Chile, hex.

llanera
LLANERA: Município espanhol na província das Astúrias.

llanerito
LLanerito: No México, branco para o fungo.

llanes
LLANES: Município espanhol na província das Astúrias.

llanta
ARO: Repolho em folhas grandes, esverdeadas que estão começando a crescer a planta, ao longo do ano.

llapazo
LLAPAZO: no vale de Sajambre Leon, repolho, como arbusto selvagem.

llapuy
Llapuy: no chileno província de Chiloé, um conjunto de soluções para fazer uma bruxaria.

llarasca
LLARASCA: no vale de Sajambre Leon, 1: parasita que tem geralmente a ovelha-2: bug ruína e desprezível.

llaucha
LLAUCHA: Na América, minério de chumbo argentiferous.

llauto
Trama: No Chile, rotor redondo, largura de dois dedos, com o qual os índios Quichua circundam a cabeça.

llave
1.-chave: instrumento utilizado para apertar ou desapertar porcas.<br>2.-CHAVE; Armas de fogo portáteis, mecanismo
usado para matá-los.<br>3.-chave: cunha que protege a União de duas peças de madeira ou ferro, encravado entre
eles.<br>4.-chave: instrumento usado pelos dentistas para iniciar rebolos.<br>5.-CHAVE; Em lógica, matemática e
outras disciplinas, Cadastre-se de agrupar vários elementos de uma série.<br>6.-chave: em determinados tipos de luta,
lance que consiste em fazer presa no corpo do oponente, ou qualquer parte dele, para imobilizá-lo ou
derrubá-lo.<br>7.-chave: assunto cuja aprovação prévia é necessário para ser capaz de examinar os
outros.<br>8.-chave: na música, chave, os funcionários.

llebrada

LLEBRADA: Guisado de lebre, típico da culinária de Aragão.

llebrada
LLEBRADA: Guisado de lebre, típico da culinária de Aragão.

llegue
CHEGADA: No México, esfaquear

llegue
CHEGADA: Aragão, dobre.

llera
LLERA: Município do México, no estado de Tamaulipas.

llera
LLERA: município de Badajoz.

llera
LLERA: apartamento, cascajal.

llies
LLIES: em Chiloé, província do Chile, grãos manchados e arranhou empregado em alguns jogos para o modo de
dados.

lligue
Lligue: Preparação feita com embebido grãos de milho, limpos e no solo, formando uma espécie de pozole.

llipulín
LLIPULIN: Chiloé província do Chile, utensílio para tecelagem.

llir
LLIR: Cama de lebre.

llíber
LLIBER: Município espanhol na província de Alicante.

llobo
LLOBO: No vale de Sajambre Leon, pedaço de terra pouco conhecimento de um lavrador esquerda sobre pedra entre
duas linhas por aragem e tem que ser, então, recavado para o azadiar.

llocalla
LLOCALLA: Em Bolívia, criança ou rapaz indígena.

lloclla
LLOCLLA: pista formada por torrentes de água que é slide por eles galpões de montanhas nos tempos de chuvas e as
aproximações amigáveis nas alturas nevadas.

lloco
ENGENDERED: No Chile, cavalo de má qualidade.

llodio
LLODIO: Município espanhol na província de Álava.

lloque
Lloque: No Peru, madeira muito intrincada peruana.

lloquero
LLOQUERO: O Leon Valley de Sajambre e sentido humorístico ou depreciativo, piquete ou cowbell, geralmente ruim.

llorado
CHOROU: Nos Estados Unidos, a canção de Ranger.

llorona
Llorona: Espectro de folclore latino-americano.

llorón
LLORÓN: Pluma penas longas, pendulares e flexível.

lluale
Lluale: No México, jagua ou jahua, frutos globosos.

lluda
LLUDA: Diz-se da massa de pão quando é fermentado e pronto para ser enfiado no forno.

lluga
LLUGA: Bexiga de carcaças.

lmao
IMAO; É o símbolo dos inibidores da monoamina-( Um medicamento antidepressivo ).

lmonor
LMONOR: O. de madeira da África, para uso em interiores carpintarias e marcenarias.

loan
EMPRÉSTIMO: Nas Filipinas, superfície fortemente agrícola.

loanda
LOANDA: Cidade de Angola na província de Cuanza Sul.

loanda
LOANDA: variedade de escorbuto.

loba
Loba: Lombo deixados pelo arado entre linhas.

loba
Loba: Robe, roupão, cortar.

lobamba
LOBAMBA: Capital legislativa da Suazilândia.

lobano
LOBANO: Cidade de Angola na província do Bengo.

lobatón
LOBATÓN: na Germânia, ladrão que está roubando ovelhas ou carneiros.

lobil
LOBIL: no vale de Sajambre de Leon, den ou cama de lobos.

lobina negra
Largemouth bass: em México, voraz, carnívoro e peixes de água doce, cujo nome deriva de lobo.

lobo
Lobo: Desafectada, embriaguez, embriaguez.

lobo
Lobo: Gancho forte ferro usando os sitiados do topo da parede para se defender contra os sitiantes.

lobo
Lobo: Tubarão, o galeidos, de cor cinzento-marrom.

lobo
Lobo: Mamífero carnívoro canino.

locajada
LOCAJADA: Salamanca, cencerrada.

locear
LOCEAR: Em Honduras, fazendo cerâmica.

locha
LOCHA: Grande Lula.

locha
LOCHA: Fisóstomo teleósteo um peixe que se reproduz em lagos e rios de água fria.

locho
LOCHO: Na Colômbia, um tipo de banana selvagem.

locho
LOCHO, CHA: Em Colômbia e colocar o cabelo, taheno, bermejo, rubio.

loco
LOUCO: gastrópodes de moluscos da família muricidae.

locomotora
LOCOMOTIVA: Máquina arrastando vagões de um trem.

locoto
LOCOTO: Peruanas sementes pretas e muito Chile picante, também chamado de rocoto e macieira devido à sua
forma.

loda
LODA: cotovia.

loda
LODA: Loa, exemplo de epêntese dialectal mais em conformidade com a origem latina.

loda
LODA: Loa, exemplo de epêntese dialectal mais em conformidade com a origem latina.

lodar
LODAR: Gesso cartonado ou coberta com tijolo, gesso ou cimento, uma porta ou janela.

lodar
LODAR: cobrir buraco ou falência de um navio com lama ou PuTTY.

lodar
LODAR: Enlodar, mancha de lama.

lodicula
LODICULA: Parte bracteiforme, pequeno e delicado, nas flores de gramíneas, monocotiledóneas, localizadas acima do
palea. Também chamado de glumelula.

lodosa
LODOSA: município de Navarra.

loes
LOES: Calcário silte muito fino.

loft
LOFT: Habitação, consistindo de um grande espaço aberto.

loft
LOFT: Habitação, consistindo de um grande espaço aberto.

log
LOG: Abreviatura de logaritmo.

log
LOG, logotipo ou LOGIA: elemento proveniente da ciência grega logos, palavra, Tratado, que é usado como um prefixo
ou sufixo na formação de algumas palavras.

log
LOG: Medir para os agregados e líquidos que usaram os hebreus, e foi a décima segunda parte do Exmo.

log
LOG: Colocar no blog.

logan
LOGAN: EUA County, Arkansas.

loinera
LOINERA: Malha de rede que tende nos rios para pesca loinas.

loki
LOKI: Deus Nórdico, mal e vigarista.

lokma
LOKMA: doce popular na Grécia, Turquia e Oriente Médio, composto de massa de pão fritado com xarope ou mel e
canela, às vezes cobertos de sementes de gergelim.

lola
LOLA: Asteroide o número 463, da série.

lolaje
LOLAJE: No Chile e com desprezo, um conjunto de adolescentes.

lolear
LOLEAR: No Chile, se comportam como lolo.

lolland
LOLLAND: Quarta maior ilha da Dinamarca.

lollingita
LOELLINGITE: Arsenieto de minério dos minerais de sulfeto; simples arsenieto de ferro que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

lomami
LOMAMI: Rio da África central, afluente do rio Congo.

lomba
LOMBA: Cantabria y León, loma.

lombo
LOMBO: Na Extremadura, Hill.

lome
Lome: Capital cidade de Togo na província marítima.

lomera
TIRA: Cume de um telhado.

lomia
LOMIA: Número de asteroide 117, da série.

longa
LONGÁ: Portugal Freguesia no concelho de Tabuaço.

lonja
MERCADO de peixe: em falcoaria, cinta longa ou seja ata para o pihuelas da Falcon, para dar um pouco de liberdade
para o animal.

lonja

MERCADO: Prédio ou sítio oficial da reunião periódica dos comerciantes.

lontong
LONTONG: Prato feito de arroz compactado, cortadas em biscoitos, muito populares na Indonésia e Malásia.

loobabi chuli
Loobabi chuli: no México, uva do monte, planta trepadora de Woody.

lopapeysa
LOPAPEYSA: Estilo tradicional de jersey Islandês onde um círculo decorativo largo rodeia a abertura do pescoço.

lopezita
LOPEZITE: Cromato de sulfatos minerais minerais; Dicromato de potássio anidro que cristaliza no sistema triclínico e
pinacoidal.

lor
LOR: Rio espanhol em Lugo, um afluente do Rio Sil.

lora
LORA: Em tempos antigos, veio barata qualidade pobre, chamado escravos " " beber.

lora
LORA: Coloquialmente na América do Sul, fêmea falador.

lorca
LORCA: Lebre cama; local onde se reproduzem coelhos.

lorca
LORCA: Caverna rochas debaixo d'água, onde os peixes se refugiam.

lorcha
LORCHA: Município espanhol na província de Alicante.

loreley
LORELEY: Número de asteroide 165, da série.

lori
LORI: Província da Armênia.

lori
LORI: pequeno papagaio de cores da Oceania muito vívidos.

lori
LORI: Comunidade nômade que está localizada na região do Baluchistão, Paquistão e Irã.

lori
LORI: Comunidade nimada, localizado na região do Baluchistão, Paquistão e Irã.

lori
LORI: Mamíferos de Lemurido do Ceilão.

loriga
LORIGA: Circular pedaço de ferro com os cubos das rodas de carruagens é reforço.

loriga
LORIGA: Portugal Freguesia no concelho de Seia.

loriga
LORIGA: armadura para o cavalo.

lormata
Lormata: No Chile, eu divisão de quisca que é amplamente utilizado para o combustível e a palha de fazendas.

loro
Papagaio: Alguém feio, glamour tão alto e estridente.

loro
Papagaio: Amulatado cor faixa preta.

losi
LOSI: Filho de gigante da tradição samoano Tavares de Oliveira.

lot
LOTE: Peso da Alemanha para algo mais do que meia onça de parte da França.

lot
LOTE: Sobrinho de Abraão.

lota
Lota: No México, o peixe de água doce da família do corpo alongado e cilíndrico coberto com Gadídeos uma camada
viscosa.

lotería
LOTERIA: em El Salvador, planta ornamental para o jardim, que é colocado em uns potenciômetros.

lotis
LOTIS: Número de asteroide 429, da série.

lotk
LOTK: Peso da Rússia que contém 210 grãos ou 3 zolotniques.

lotofa
LOTOFA: Árvore de África de madeira apreciada na construção civil e mobiliário.

loton
LOTON: Peso na Holanda que corresponde a uma onça de Castela.

loton
LOTON: Peso na Holanda que corresponde a uma onça de Castela.

lotus
Lótus: Género botânico pertencente à família Fabaceae.

lovat
LOVAT: Tipo ou tipo de fumar cachimbo, bico longo e curto do bocal, variedade de tubulação de bilhar.

lowndes
LOWNDES: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

loz
LIZ: La Rioja, com pregas.

lópez
Lopez: Município do México, no estado de Chihuahua.

lualua
LUALUA: Nome dando no Chile para um algas marinhas comestíveis.

luanda
LUANDA: Província angolana.

lublín
LUBLIN: Cidade da Polônia na voivodia da homônima.

lubolo
LUBOLO: No Uruguai, membro de uma trupe de carnaval, o ritmo dos tambores.

lubrín
LUBRIN: Município espanhol da província de Almeria.

lucala
LUCALA: Cidade de Angola na província do Bengo.

lucano
LUCANO: S. eu poeta latino.

lucas
Luke: Um dos evangelistas, nascidos em Antioquia e discípulo de Pablo de Tarso.

lucas
Luke: Um dos evangelistas, nascidos em Antioquia e discípulo de Pablo de Tarso.

lucas
LUCAS: Na Germânia, os cartões, embaralhe-o.

lucero
LUCERO: Postigo ou janelas do quarto onde a luz entra.

lucia
LUCIA: Número de asteroide 222, da série.

lucidura
LUCIDURA: Gesso, pañete.

lucina
LUCINA: Asteroide o número 146 da série.

lucioperca
Walleye: Peixe grande de água doce, da família do percidos, semelhante ao poleiro, listrado costas verde-cinza com
listras escuras

lucrecia
LUCRECIA: Número de asteroide 281, da série.

lud
LUD: Filho de sem e neto de Noé.

ludmilla
Ludmilla: Número de asteroide 675, da série. -(Ludmilla com L, letras maiusculas).

ludovica
LUDOVICA: Número de asteroide 292, da série.

ludwigita
Ludwigite: Monoborato com magnésio e ferro com impurezas de alumínio, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

lueshita
Lueshita: Vários óxido de nióbio e sódio que cristaliza no sistema ortorrômbico, classe diesfenoidal.

luf
LUF: Medida para agregação do Império Russo.

luin
LUIN: Na mitologia chinesa, folha impressa, querida, considerada uma espécie de salvo-conduto, morrendo, facilitou a
viagem neste mundo outro.

luisa
LUISA: Número de asteroide 599, da série.

luisiana
Louisiana: Estado dos Estados Unidos. UU.

lukaniko
LOUKANIKO: Na Grécia, linguiça de porco, normalmente bastante seca.

lukum
Lukum: Turca produção de açúcar de confeitaria, mel, xarope de glicose e farinha.

lulo
Fernanda: Grão de algumas frutas.

lulo
Fernanda, a: no Chile, apavado, pouco acordado.

lulo
Fernanda: cidade de Angola na província de Cuanza Norte.

lulo
Fernanda: em La Coruña, pescador ou peixeiro.

lumbreras
PORTAS: Em Salamanca, luzes ou buracos das abóbadas em fornos da telha.

lumege
LUMEGE: Cidade de Angola na província do Bengo.

lumen
Lúmen: Asteroide o número 141, da série.

lumen
Lúmen: Asteroide o número 141, da série.

lumiere
Lumière: Número de asteroide 775, da série. -(Lumière com L, letras maiusculas).

luminaria
LUMINÁRIA: Salamanca, fogueira.

lun
Mon: Em Chile, Bush, conhecido por, " 7 camisas ".

lunanco
LUNANCO: Diz o cavalo com um mais elevado do que os outro anca.

lunarejo
Lunarejo: No México, Pargo, peixe-espada-

lundia
Lundia: Número de asteroide 809, da série. -(Lundia com L, letras maiusculas).

lundo
LIETO: Cidade de Angola na província do Bengo.

lunera
LUNERO, RA. -Lua natural, villa de Zaragoza. -LUNERO, RA. -Pertencente ou relativo a esta villa. -

lunga
LUNGA: Angola município na província do Bengo.

lungo
LUNGO: Na Colômbia, tatu.

lunula
LÚNULA: Suporte para a custódia viril.

lunula
LÚNULA: Em geometria, figura consistindo de dois arcos que são cortados, retornando a concavidade para o mesmo
lado.

lunula
LÚNULA: Perfuração na borda da carapaça de alguns clipeastroides de Echinoids.

lunula
LÚNULA: Cicatriz acima da base das antenas que marca a invaginação do ptilinum em Diptera superior.

luperca
Lobo: de acordo com a mitologia Roman, nome da loba que amamentou Rômulo e Remo.

lupis
LUPIS: Comida consistindo de uma coberta de arroz glutinoso compacto tradicional Indonésia em massa de coco
ralado e um xarope. Também lopis.

lur
URL: trompa de bronze antigo dinamarquês.

lura
LURA: túnel.

lura
LURA: Buraco no infundíbulo do cérebro.

lurdia
LURDIA: Na cidade Leonesa de Riano, tapa, tapa.

luscinia
Luscinia: Número de asteroide 713 da série. -(Luscinia com L, letras maiusculas).

luta
LUTA: Destacamento ou deslizamento de terra.

lutecia
LETÍCIA: Asteroide o número 21 da série.

lutecia
LETÍCIA: Cidade velha em pre-Roman e Roman Gaul.

luter

Luter: Hermeticamente fechar a tampa de um recipiente usando uma mistura de farinha e água.

luzonita
Luzonita: Sulfeto de complexo e arsenieto de cobre, anidro, que cristaliza no sistema tetragonal e escalenoédrica.

lúcar
LUCAR: Município espanhol da província de Almeria.

lwiindi
Lwiindi: Festival anual do povo de Tonga, o sul da Zâmbia.

ma
MA: Ásia, rio que corre através de Laos e Vietnã e deságua no Golfo de Tonkin.

ma
MA: entre os egípcios, filha da deusa do sol.

ma
MA: Símbolo químico da fim de que não.

maafe
MAAFE: Eu guisado de amendoim, muito comum na África Ocidental.

maana
MANHÃ: sobre a ilha de Ceilão, nome vulgar de uma planta da grama.

maanina
MAANINA: instrumento de percussão usado anteriormente pelos hebreus.

maar
MAAR: Explosão vulcânica cratera.

maat
MAAT: Deusa egípcia da justiça, verdade e harmonia.

mab
MAB: Satélite de Urano.

mab
MAB: entre os celtas, a rainha das fadas.

maba
MABA: 3cmlong um género botânico composto por árvores e arbustos tropicais alternativos folhas, flores axilares e
frutos carnosos ou secos.

mabella
GRACIELA: Asteroide número 510, série.

mabinga
MABINGA: Em Cuba e México, estrume.

mabita
TER: Na Venezuela, pessoa infeliz para ter azar em tudo.

mabubas
MABUBAS: Cidade de Angola na província do Bengo.

mabuia
MABUIA: Em Cuba, lagarto noturno que se alimenta de insetos, também chamado de iguanita.

mabuia
MABUIA: Cidade de Angola na província do Bengo.

mabuya
MABUYA: Em Cuba, o diabo.

maca
MACA: Palmípeda Ave, da família dos mergulhões, mergulhões, Mergulhão ou mergulhadores, também chamado
huala.

macabisa
MACABISA: Na Bolívia, menina alegre.

macabí
Maccabi: Peixe alongado forma, volta verde-azul e prateados lados ocasionalmente capturados no Golfo do México.

macachín
MACACHÍN: Na Argentina, planta parasitária sobre as raízes de outras plantas.

macachín
MACACHON: Na Argentina, planta parasitária sobre as raízes de outras plantas.

macacinas

MACACINAS: Na América Central, áspero sapatas de campo.

macael
MACAEL: Município espanhol da província de Almeria.

macagua
MACAGUA: Árvore de moraceo cubano da Acorn, como frutas e flores brancas.

macal
MACAL: Rio de Belize no distrito de Cayo.

macana
MACANA: Na América, vara de madeira grossa pesada e dura.

macana
MACANA: Artigo de comércio, que, por sua deterioração ou falta de novidade, há uma saída fácil.

macana
MACANA: Na Nicarágua, pá plana e cabo longo.

macana
MACANA: espaço de xale ou manteleta, de algodão fino, próprio do vestido da chola.

macano
MACANO: No Chile, cor escura que é usado para tingir lãs.

macao
MACAU: Pequeno território na costa sul da China.

macara
-MACARA: metade de um todo.

macarana
MACARANA: Papagaio americano.

macarela
Cavala: No México, o nome recebendo algumas espécies de peixes alongados e fusiformes do corpo.

macazuchil
MACAZUCHIL: Planta piperacea cujo fruto era usado para perfumar o chocolate.

macán
Maia: No México, agua fresca feita com arroz cru ensopado, abacaxi, canela e açúcar.

macella
MACELLA: Mercado Romano; Loja romana.

macello
MACELLO: Pedaço de carne.

macemutina
MACEMUTINA: Ouro moeda que os árabes que trouxe para a Espanha no século XI e valia 4 salários.

maceta
POTENCIÔMETRO: Aperto ou identificador de algumas ferramentas.

maceta
MACONHA: Em Guatemala, México e Nicarágua, cabeça de uma pessoa.

maceta
POTENCIÔMETRO: Cuba e Uruguai e coloquialmente, as pernas grossas da mulher.

maceta
MACONHA: Em Cuba e coloquialmente, pessoa que enriqueceu-se com o contrabando.

