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Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

maceta
POTENCIÔMETRO: Na Argentina e no Uruguai, ruralidade e disse de um cavalo, velho, de capacetes crescidos e que,
por esse motivo, caminha com dificuldade.

maceta
POTENCIÔMETRO: Martelo pesado.

maceta
POTE: Corpete flor, chicote de fios.

maceta
POTE: Na Andaluzia, um grupo grandes espargos.

maceta
POTENCIÔMETRO: Doce Popular que é em forma de taça e é preenchido com cabelo de anjo.

macetas
POTES: Perna gorda pesada.

macetón
MACETON: Recipiente, geralmente retangular, que serve para colocar recipientes de plantas menores ou para colocar
plantas ornamentais diretamente no solo.

machaca
MACHACA: Conjunto de produtos esmagados não classificados.

machaca
MACHACA: Em Huete engenhoca que consiste de uma grande âncora de madeira dura com um punho ou eixo, usado
no yesares você tejares e, por vezes, para esmagar o esparto.

machaca
MACHACA: Em Costa Rica, peixes nos rios da costa.

machaca
MACHACA: Na prisão foi nomeado assistente de galeria.

machaca
MACHACA: Alguém em sentido figurado, pesado, todos o mesmo e exigente.

machada
Mash: Salamanca, machado pequeno.

machaeropterus
Machaeropterus: Género de aves paseritormes, da família da pipridos, nativa da América do Sul, cujos membros são
conhecidos como saltar.

macheton
BUSHWACKA: Militares improvisados e sem instrução.

macheton
BUSHWACKA: No Peru, disse que é grande crista de galo.

machetona
MACHETONA: Na Colômbia, navalha de grandes viagens.

machetón
Bushwacka: No México, jinicuil, cuajinicuil.

machi
Machi: No México, erva selvagem da família Cyperaceae, cuja raiz contém uma pequena bola.

machichaco
MACHICHACO; Fora da Biscaia localizada na província de Vizcaya.

machigua
MACHIGUA: Em El Salvador e Honduras, água com resíduos de milho que é lavou o triturador de pedra.

machiguis
Machiguis; No México, termo que é conhecida a água com a qual os diques lavadas e molhar as mãos para preparar
milho tortillas.

machitos
Machos: No México, abrigando o intestino ou o bucho bovino de leite.

machín
Maisa: No México, Snook.

machío
MAJEWSKI: Portugal Freguesia no concelho de Pampilhosa de Serra.

macho
Masculino: No México, coragem e as partes internas do garoto, aliás, o chouriço de sangue e cozido.

machol

MACHOL: Flauta em Hebraico antiga.

machonga
MACHONGA: Na Colômbia, de cobre ou pirita de ferro.

machu
MACHU: Moldura da porta.

machuc
Machuc: Preparação feita com fígado cação que é macerada em suco de limão e uma vez banana cozida, embrulhado
em folhas, comida em tacos com molho de chile habanero.

machuca
MACHUCA: Armadilha logs ou apachurradera.

machuca
MACHUCA: Fruto do espinheiro preto.

machuca
MACHUCA: Espadilla, espécie de facão de madeira que é usada para espadar.

machuca
MACHUCA: Estudante figurativamente, glutão e morrendo de fome.

machuca
MACUCA: Um tipo de rolo de madeira que foi usado para esmagar o linho.

machuca
MACHUCA: Parva pequena que é debulhar e recolhidos antes da idade de quando está com falta de grãos.

machuca
MACHUCA: Caixa do balancim tear pentes.

machuca
MACHUCA: Em Honduras, comida de banana verde que fez o caeibes.

machuca
MACHUCA: Em Valência, pardal.

machucadas
Machucadas: Preparadas de milho Tortillas que são banhadas em resíduos banha de porco, molho de alho e queijo
fresco em Mixteca Alta.

machucado
Amassado: Comida servida para os músicos de uma banda, como uma forma de gratidão, quando eles tocaram em um
evento.

macisto
MACISTE: Na mitologia grega, filho de Atamante e Nefele e irmão de Frixo e Hele.

maciza
Sólido: No México, termo usado para descrever a empresa de carne desossada, contendo sem grandes manchas de
gordura.

mackinawita
Mackinawite: Eu simples enxofre ferro e níquel com impurezas de cobalto, cobre e níquel, que cristaliza no sistema
tetragonal e dipiramidal.

macmeda
MACMEDA: Medida para líquidos no Moca que corresponde a 3 quartos de Castela, também conhecida como
mamecda.

macochín
Macochin: Em México, guamuchil, huamuchil, da família de árvore leguminosa.

macondo
MACONDO: Árvore Bombacaceo da Colômbia.

macrauchenia
MACRAUCHENIA: Gênero extinto de mamíferos placentários, pertencente à ordem Litopterna.

mactan
MACTAN: Ilha das Filipinas na província de Cebu, onde morreu o Fernando de Magallanes.

macua
MACUA: Pássaro da Costa Rica, cujo ninho é suposto para ser um afrodisíaco.

macuahuitl
Macuahuitl: Arma semelhante a uma espada feita de madeira, com arestas de corte de pedra vulcânica em cada lado.

macuilatl
Macuilatl: Na mitologia mexicana, o espírito masculino encarnado dos homens que morreram nas batalhas.

macum
Macum: Nome que recebem os diferentes tipos de guisados de carne de peixe, lento cozido com temperos em uma
panela de barro.

macurije
MACURIJE: Madeira amarelada Cuba, forte e sem alburno, muito bom para uso em carpintaria.

macusso
MACUSSO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

macús
Marcus: Palmeira que cresce em Chiapas que exploram seus frutos carnosos.

made
FEITA: Medida para os agregados usados nos Países Baixos.

madeja
HANK: mata do cabelo.

madejas
HANKS: Tradicional lanche na província de Saragoça, feito com tripas e intestinos de cordeiro.

maden
MADEN: Em Chile, nome vulgar uma árvore verde bonito.

madera
MADEIRA: Município do México, no estado de Chihuahua.

madera
MADEIRA: questão de que é feito o capacete de cavalheirismo.

maderillo
MADERILLO: Ponlevi.

madia
MADIA: Almadia.

madison
MADISON: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

madiumba
MADIUMBA: instrumento musical, tipo xilofone, que é usado no Congo, constituída por uma concha de tartaruga com
lamelas que som para o bater-lhes com um martelo.

madral
MADRAL: Acequia madre.

madre
MADREÑA: Tamanco, sapato de madeira.

madre cacao
Mãe de cacau: em México, flor de cocohuite ou flor de san jose -

madrice
MADRICE: Em Salamanca e em pomares, linde, dividindo de dois pedreiros e cujo pico é mais alto e mais largo.

madrid
Madrid: Capital e região autónoma do Reino da Espanha.

madrigueras
TOCAS: Município espanhol na província de Albacete.

madtsoia
MADTSOIA: Gigante carnívora cobra que foi extinta há 45 milhões de anos.

maeatae
MAEATAE: Confederação de tribos que habitavam a Grã-Bretanha entre a muralha e a muralha de Antonino.

maello
MAELLO: Município espanhol na província de Ávila.

maestrola
MAESTROLA: Instrumento musical originário da Argentina, semelhante do bandoneon.

mafafa
MAFAFA: Na Colômbia, México e Panamá, grandes folhas cordate planta ornamental, com longos pecíolos e caule
curto anexado a uma rizoma de onde derivam vários tubérculos comestíveis.

mafaradda
MAFARADDA: Tigela de superior do cuscuz.

mafé
Mafe: Prato tradicional do Senegal.

maforte
Maforte: Um tipo de camada que monges egípcios realizados a túnica.

mafra kitha
Mafra Kitha: Flauta dos hebreus formadas pela Assembleia de cana diferentes dimensões de tubos ligados a um

pedaço de madeira com uma abertura para os tubos de ar.

mafras
Mafras: Tribos que residem na costa da Baía de Biafra, na costa ocidental da África, a leste da ilha de Fernando Poo.

mafrito
MAFRITO, TA: Em México, covarde, covarde, afeminado.

maga
MAGA: madeira de Puerto Rico usada em marcenaria para móveis de luxo e construções navais e hidráulicas.

magacería
Magaceria: Astúcia, tunantada.

magacuya
Magacuya: Árvore selvagem de Cuba, pouco conhecido.

magad
MAGAD: Harpa asiático.

magadaña
Magadana: no passado, fantasma, espantalho.

magadas
Magadas: Virgem dos guanches, habitantes da ilha de Tenerife.

magadis
Magadis: Um tipo de harpa ou Lira vinte sequências grandes usados em toda a Ásia menor e as cidades jônicas.

magadizar
Magadizar: Na música, produzir oitavas. - .

magano
Magano: Santander, Lula. -

maganto
Maganto, ta: triste, doente, pálida e abatida.

maganza
Reis: Dulce de biznaga, chuchu e abóbora.

magarza
Magarza: Salamanca, preguiça, preguiça.

magas
Magas: Cavidade que existiu nas parte baixa grande liras.

magaudi
MAGAUDI: música instrumento de vento, usado pelo encantador de serpentes, formadas por uma abóbora que serve
de depósito de ar e dois ou três tubos.

magdalena
MAGDALENA: Número de asteroide 318, da série.

magdalino
Magdalino: Coleoptera do inseto família curculionidae.

maghemita
MAGHEMITE: Minerais óxidos minerais, o grupo maghemite; simples de óxido de ferro, anidro, que cristaliza no
sistema isométrico e tetratoidal.

magilo
Magilo: Molusco buccinido vida parasita corais.

magismo
Sentido: 1: doutrina dos antigos sacerdotes persas. -2: tempo da doutrina ou religião de Zoroastro. . -3: a doutrina da
magia.

magisterio
Professores: 1. -Nome dando no antigo produto químico para precipitar. -2. -Em sentido figurado, que gravidade
afetada, presunção, pedantismo.

magmentario
Magmentario, ria: pessoa visando o povo romano antigo para conduzir as ofertas adicionais para os sacrifícios.

magmento
Magmento: Parte das entranhas das vítimas oferecidas pelos romanos da antiguidade no sacrifício aos seus deuses.

magnes
MAGNES: Filho de Éolo e Enarete e pai de Díctis e Polidecto.

magnesiocromita
Magnesiocromita: Óxido de magnésio e crómio, que cristaliza no sistema cúbico, classe hexaoctaedrica.

magnesioferrita
Magnesioferrite: Vários óxido de ferro e magnésio que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

magnetoplumbita
MAGNETOPLUMBITA: Minério do tipo de óxidos, o sistema hexagonal, caracterizado por um forte magnetismo.

mago
Mage: Sacerdote da religião de Zoroastro.

magog
MAGOG: Segundo filho de Jafé.

magon
MARIA: Em Málaga, ondas que resta após a queda do vento-mar de fundo.

maguacata
Maguacata: No México, ébano, vagem cuja semente recorda o sabor de amêndoas.

maguarichi
MAGUARICHI: Município do México, no estado de Chihuahua.

magullones
MACHUCADOS: Hematomas, magullamiento. HEMATOMAS: Contusão do Plural.

magur
MAGUR: na mitologia da Mesopotâmia, o tipo de barco.

mahabud
MAHABUD: Moeda de ouro na Moscóvia e particularmente em Trípoli, que corresponde a 28 reales de vellón.

mahabud
MAHABUD: Moeda de ouro na Moscóvia e particularmente em Trípoli, que corresponde a 28 reales de vellón.

maharani
Marani: Esposa do maharaja.

mahoe
MAHOE: Madeira da América Tropical, usada na fabricação de bates e remos.

mahora
MAHORA: Município espanhol na província de Albacete.

maidin
MAIDIN: Equivalente a um conversor de salário dos torneios do Egito.

maine
MAINE: Estado dos Estados Unidos. UU.

maiomba
MAIOMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

mair
MAIR: Aldeia do Egito na província de Assiut, também conhecido como Meir.

maja
MAJA: Número de asteroide 66 da série; Alguns chamam de maya.

maja
MAJA: Cobra não-venenosa de Cuba.

maja
MAJA: Na Andaluzia, almirez mão.

majadera
Finca majadera: no México, lugar onde eles são esmagados, maceradas e esmagamento cozido abacaxis de Agave
para extrair o suco, fermentá-lo e produzir um destilado.

majagua
MAJAGUA: lanças de madeira de Cuba, dura e coriácea, de cor esverdeada, com o qual é construir para o corpo de
cavalaria e com as fibras do liber é fazer cordas.

majaja
TAÍSA. -Fizeram no Equador.

majarse
Majar.-na Colômbia, pitada está batendo.

majé
Eu majé: leguminosas de árvore no México, Mesquite,.

majorita
Majorite: Nesosilicato de tipo de silicato de magnésio e ferro e impurezas de alumínio, cromo, níquel, cálcio e sódio,
que cristaliza no sistema isométrico e hexocataedrico.

makai
MAKAI: Madeira da Birmânia e Filipinas usadas em estruturas e carpintaria.

makalu
MAKALU: Montanha dos Himalaias, entre o Nepal e o Tibete, que constitui o quinto pico mais alto do mundo.

makarati
MAKARATI: Madeira dura da África Tropical, usado no piso e ferramenta de alças.

makdous
MAKDOUS: prato originários da Síria e Líbano, consistente em berinjela marinada em óleo.

maki
Maki: Japonês especialidade culinária que é apresentada sob a forma de um rolo de arroz, cercada por uma folha de
nori algas secada e estofamento interior.

makore
MAKORE: Madeira africana usada em marcenaria.

malabar
Malabar: Número de asteroide 754 da série. -(Malabar com M, capital).

malabonga
MALABONGA: madeira ordinária das Filipinas, de avermelhada cor, que tende a ser atacado por insetos e é usado
para as caixas de embalagem.

malacat
Martins: Instrumento abissínio, espécie de trompete formou um tubo de bambu e uma abóbora como um pavilhão.

malacate
DIFERENCIAL: Na América, uma espécie de eixo para algodão.

malacha
MALACHA: Álava, batedor de madeira que é usada para preparar o leite para fazer queijo.

malaclac
MALACLAC: Nome vulgar filipino de uma árvore nativa da flor em cluster e frutas de tamanho muito pequeno.

malacogamia
MALACOGAMIA: A polinização das plantas pela intervenção dos caracóis.

malacote

Malacote: No México, folhas serralha aquática com forma de rim.

maladar
MALADAR: Salamanca, dano.

malakoff
Malakoff: Nome que é dado a cozinha clássica de vários bolos.

malamadre
MALAMADRE: Planta medicinal interna muito comum.

malanga
Taro: Raízes comida grande e firme, cujo exterior é moreno e sua carne branca. -Angelo é um tipo de funcionário muito
taro da Amazônia, no México, Colômbia, Cuba e no resto da América Latina.

malanje
MALANJE: Província Angola.

malapinco
Malapinco: Árvore de Filipinas. Também malapini.

malapini
MALAPINI: Árvore Filipinas, semelhante do pinho comum cuja madeira é usada na construção de barcos.

malatumbaga
MALATUMBAGA: Madeira ordinária das Filipinas, de tijolo vermelho, fácil de trabalhar usado em edifícios e caixas de
embalagem.

malcuero
MALCUERO: Na Extremadura, monte de pedras.

maleable
MALEÁVEL: Fácil de convencer ou persuadir.

maleta
MALA: Em Cuba, corcunda de uma pessoa.

mali
Mali: País da África Ocidental, mar sem litoral.

mali
MALI: Um tipo de sílex lanceta usado pelos índios araucanos.

malibú
Malibu: Licor de doce de coco que se come frio com cubos de gelo.

malicia
MALÍCIA: Palavra satírica, frase picante e ofensivo.

malinaltepec
MALINALTEPEC: Município do México, no estado de Guerrero.

malla
MALHA: Pequena antiga moeda de cobre que estava correndo na França e foi metade do dinheiro.

mallal
Martins: Madero longa, grossa e arredondada forma, usada no moinho para retornar ou levantar a roda.

malleta
Malleta: Corda de cânhamo, espessura e desde há muito tempo, servindo para lançar as redes que são tratadas
também.

mallo
MALLO: em las Hurdes, milho para pipoca.

mallo
MALLO, LLA: Gíria de cigano, burro, burro.

mallo
MALLO: No Chile, guisado de batatas cozidas.

mallo
MALLO: nos Pirinéus Aragoneses, montanha alta, pico, afiada de Peña.

mallu
MALLU: Nome vulgar que ocorre em Cuba para um ensopado de cebolas, batatas e pimenta.

malmady
MALMADY: Prata moeda em Gran Mogol com valor de 24 pezas do país que equivale a uma libra e 4 torneses de
salário.

malmady
MALMADY: Prata moeda em Gran Mogol com valor de 24 pezas do país que equivale a uma libra e 4 torneses de
salário.

maloca
MALOCA: América do Sul, a invasão do homem branco na terra dos povos indígenas, com a pilhagem e extermínio.

maloquero
Maloquero: Na América, ladrão indígena.

maloso
EVIL, SA: Epilepsia, ataques dando.

maloto
MALOTO: Planta euforbiacea madeira de Woody que cresce nas regiões tropicais do velho mundo.

maloto
MALOTO: Fisóstomo um peixe que vive em uma profunda na região dos lagos alpinos, alimentando-se de pequenos
crustáceos e moluscos.

malpache
Malpache: Nome os Tarahumara para dar a uma variedade de milho que é muito difícil e cresce no Canyon.

malta
MALTA: Ilha país, membro da Comunidade Europeia, localizada no Mediterrâneo.

malter
MALTER: quanto os agregados, da Alemanha, onde 37 correspondem a 100 alqueires de Castilla.

malula
MALULO, a: no Chile e colocar um menino mau, impertinente, inquieto.

malvarón
Malvarón: Milkweed própria das terras altas comunidades de Totonacapan, para o nirte de Veracruz.

malzovia
Malzovia: Número de asteroide 749, série. -(Malzovia com M, capital).

mam
MAM: Família de maias Indígena da Guatemala.

mam
MAM: Pesa usado nas Índias Orientais e particularmente nos Estados do grande Mughal.

mamanxa
Mamanxa: Chubby milho cru e moído misturado com queijo ralado, bicarbonato de sódio, canela e piloncillo.

mamarán
Eles sabem: relógio e monte jogos, distribuídos entre várias cartas o ganho Obtido em um.

mamaxtl
Mamaxtl: No México, língua de vaca, espécies vegetais da família da poligonaceas.

mamba
MAMBA: Cobra da África tropical, grande e muito venenosa.

mamblas
MAMBLAS: Município espanhol na província de Ávila.

mambode
MAMBODE: Madeira de w. África usada em marcenaria.

mambria
MAMBRIA: Na Extremadura, calzonazos.

mamelón
MAMELÓN: Arredondado Hill.

mamey
MAMEY: Árvore americano da família do gotiferas de evergreens elípticos e frutas quase redondas e aromáticas.

mamey colorado
Mamey Colorado: ovoide frutas da família da zapotaceas, do marrom avermelhado Shell moreno, duro, quebradiço e
áspero; polpa macia vermelho ou rosa; sabor doce e delicado; com uma ou duas sementes, chamadas pixtles.

mamita
MAMÃE: No Uruguai, mimosa covarde, tímido, de pessoa.

mamon
Mateus: Um tipo de bolo de esponja muito suave e macio que é feito no México, do amido e ovo.

mamon
Mateus: Árvore de intertropical, a família do sapindaceas da América, frutos comestíveis e corpulentos.

mamon
AFIDAS: Na mitologia grega, rei lendário de Atenas, filho de Oxintes e Phyllis, antecessor de Timetes.

mamon
Mateus: Dandelion leite.

mamon
Mateus: Dandelion leite.

mampa
MAMPA: Madeira do Brasil para uso em madeira e celulose para papel.

mamudi
Mateus: Prata moeda da Pérsia, que era equivalente a 12 torneses de salário.

mamute
MAMUTE: Coco, fantasma para assustar as crianças.

mamute
MAMTE: Coco, fantasma para assustar as crianças.

man
HOMEM: Inglês ilha no mar do Norte.

man
HOMEM: medida de peso usada na Índia Oriental.

mana
MANA: Alimento enviado por Deus para o povo judeu no deserto.

mana
MANA: Na Colômbia, Primavera, o nascimento das águas.

manaca
REGIÕES: Na Argentina, o jasmim do Paraguai.

manaco
MANACO: Em Alicante e Múrcia, raça, pablum, crianças de curta idade.

manaco
MANACO, CA: planta americana da família das palmeiras.

manacus
O dançarino: Um género de aves passeriformes da família Pipridae nativo da América tropical, também conhecido
como saltar, dançarinos ou manaquines.

manada
EFECTIVO: Salamanca, bando, o que cabe na mão.

managa
Gerente: Na costa de Tarragona, parte das quais consiste o bou ou arte da rede de parceiros.

manal
MANAL: Tocar o podrella onde vem o Cabezón de caminhão grande.

manama
MANAMA: Cidade Capital do Bahrein.

manandonita
Manandonita: Filossilicatos do lítio com a sílica em parte substituído pelo alumínio e borato, dando um borato-silicato de
alumínio complexo, que cristaliza no sistema podial e Orthorhombic.

manaos
Manaus: Município do Brasil no estado do Amazonas.

manaslu
MANASLU: oitava cúpula mais alta do mundo, no Himalaia, também chamado Kutang.

manayo
Manayo: Árvore de Filipinas de madeira clara.

manácata
Manacata: Abóbora doce de Castela ou tamalayota corte em pedaços e cozido com açúcar mascavo, anis e milho
cozido, inteiro ou moído cacahuacentle.

mancaperro
1.-MANCAPERRO: planta Woody que geralmente aumento em Sierra Nevada e é cultivado em
jardins.<br>2.-MANCAPERRO: em Múrcia, cardo-selvagem, muito pico.<br>3.-MANCAPERRO: em Cuba, espécie de
inseto de centopeia.

mancar
Ferro: Para diminuir a força, velocidade e elevação das ondas do mar.

manceba
MANCEBA: Usado assistente de farmácia.

mancebo
Mancebo: Empregado em um estabelecimento mercantil, que não tinha nenhuma categoria de fator.

mancha
MANCHA: Na Bolívia, as crianças brincam no qual das execuções de crianças em busca de outros para tocar um deles.
Que é tocado novamente para executar a mesma operação e assim por diante.

mancha
MANCHA: Rebanho, rebanho.

manchaco
MANCHACO: Garza dos grandes rios.

manchamanteles
Manchamanteles: Massa grossa de sabor doce, feito com carne de porco, preparado com ancho chile, canela, cravo,
pimenta, cebola, amêndoas, tomilho, orégano e alho purê.

manche á gigot
Mancha um gigot: grampo, chave de parafuso e um identificador.

manchu
Manchu: Em Chile, o boi de nome vulgar.

mancunia
Mancunia: Número de asteroide 758, da série. -(Mancunia com M, capital).

mandanga
MANDANGA: Salamanca, tapa na cara.

mandao
MANDAO: Diurna criatura da mitologia chilota.

mandazi
MANDAZI: Tipo de pão frito, originário da África Oriental.

mandeville
Mandeville: Número de asteroide 739, da série. -(Mandeville com M, capital).

mandi
MANDI: Prato tradicional no Iêmen, feito com carnes, arroz e especiarias.

mandil
Avental: na Germânia, servo do rufião ou prostituta.

mandilete
MANDILETE: na Germânia, servo do rufião ou prostituta.

mandilete
MANDILETE: Menino da cortesã que vem e vai com recados e recados.

mandilete
MANDILETE: Pedaço de couro que atribui à parte traseira do macho para evitar que isso cobre o bode.

mandilon
MANDILON: avental.

mandilon
MANDILON: Perrucho.

mandir
MANDIR: Templo ou local de culto para os seguidores do hinduísmo.

mandí
MANDI: Deus dos índios.

mandoca
MANDOCA: Anel de Fried, mistura de milho, papelón, banana madura e queijo ralado, típica do estado venezuelano de
Zulia.

mandolina
Bandolim: Utensílio de corte serve para cortar alguns legumes em julienne tiras, batatas em tiras, goufrettes ou chips,
para corte finamente as frutas, rale o queijo, etc.

manduca
MANDUCA: Doce, fritos de massa de farinha de milho.

mane
JUBA: Músico indiano, tipo de instrumento de gaita de fole.

manea
Mattos: Em México, Tamale feita com massa de milho martajado, misturada com banha, caldo de carne e carne
desfiada.

manear
FALOU: Desafectado, punho.

manero
MAÑERO: Sagaz, astuto.

maneto
Bater os joelhos, TA: em Honduras e Nicarágua e disse de uma pessoa ou um animal, que tem uma deficiência ou
defeito em qualquer uma das mãos ou pés.

manferir
Manferir: Descobrir a carga que é capaz de um barco ou Barca colocando em barras de ouro, até que você não pode
resistir mais.

manga
Manga: Parte do vestido em qual braço fica.

mangachapoy
MANGACHAPOY: 60 cm. diâmetro da árvore Philippine das quais crescem duas variedades, branca e vermelha,
ambos empregados na construção naval.

mangada
MAURICIO: Quantidade de segada mies, que se encaixa em uma mão.

mangada
MAURICIO: Na Andaluzia, cerca de duas vezes.

mangada
MAURICIO: Rápido desvio rápido, agitado, que ocorre em uma carreira.

mangada
MAURICIO: em Salamanca, Prado ou pedaço de terra foram, longa e estreita.

mangaka
MANGAKÁ: Palavra japonês para se referir o criador dos desenhos animados ou quadrinhos. MANGAKÁ: cidade da
Tanzânia.

mangana
Mangana: Máquina balística utilizada na Europa durante o final da idade média. Também Manganela.

manganita
Manganita: Formar minério de oxihidróxidos de manganês que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

manganocromita
Manganocromita: Minério de formulário de um óxido de manganês e cromo, que cristaliza no sistema cúbico, classe
hexaoctaedrica.

manganosita
Manganosuta: Forma mineral de óxido de manganês, que cristaliza no sistema cúbico e hexoctaedrico.

manganvesubianita
Manganvesuvianite: Sorossilicato de vários metais com ânions de óxido de silício e cátions de cálcio, manganês,
alumínio e magnésio que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

mangar
MANGAR: Salamanca, colocar uma peça de roupa.

mangarla
Gerente-: em Salamanca, viver sem fazer nada.

mangate
Mangate: Doce ou colar alça semelhante a comeu de marmelo ou goiaba

mangelis
MANGELIS: Pesa correspondente para o carat usado nas Índias Ocidentais para descobrir o valor dos diamantes.

mangostán
Mangostão: Fruto arredondado e com linhas de uma árvore pertencente à família do gutiferas, originalmente da
Malásia; É do tamanho de uma laranja, de pele grossa, dura, funda vermelho quando maduro, carne branca, delicado e
perfumado localizados em células dos interiores.

manguangua
MANGUANGUA: Em Venezuela, um coisa ou matéria que não oferece nenhuma dificuldade.

manguare
MANGUARÉ: instrumento de percussão de origem pré-colombiana usado por comunidades indígenas da Amazônia.

manguelo
MANGUELO: Pedir, implorar, apelação.

manguerote
Manguerote: Náutica, curta, mas desde que mangueira ao seu objeto, que é colocado nos embornais, furos no lado
onde estão os guardiões do gol e as anilhas dos canhões do lado de fora do mesmo lado, então não ent É a água.

manhattan
Manhattan: Coquetel com muitas variantes, preparado com uma medida de vermute vermelho, duas medidas de
centeio, dois traços de wisky amargo de angostura e servido muito frio com cubos de gelo.

manija
PUNHO: Em Salamanca, caso de couro que foi usado para proteger os dedos durante a colheita.

manil
MANIL: Identificador do dalle.

manilla
Punho: Cada uma das peças que são colocados desde o fim das bandas curvas até a cabeça do quebra-mar, ao longo
do contorno do presente.

manin
MANIN: León, dedo mindinho.

manin
MANIN: Nome vulgar chileno de uma árvore da família da texineas.

manion
Manion: Reunião de pedrales que está junto a uma âncora para dar mais força ou resistência.

manis
Você amendoins: Pangolin, mamíferos placentário polidoto.

manípulo
MANÍPULO: Cada uma das 30 unidades táticas de uma legião romana.

manjabalago
MANJABÁLAGO: Município espanhol na província de Ávila.

manjabálago
MANJABÁLAGO: Município espanhol na província de Ávila, agora chamado Manjabálago e Ortigosa de Rioalmar.

manjano
MANJANO: Salamanca, muito solto as extremidades que formam em fazendas e encruzilhadas.

manjarda
Manjarda: Náutico, trabuquete.

mano de dios
Mão de Deus: no México, escova do cogumelo.

manoa
MANOA: Pai de Sansão.

manopla
Luva: Em Álava e coloquialmente, mão grande.

manre
MANRE: População da França na região de Champanha-Ardenas, no departamento das Ardenas, arrondissement de
Vouziers e Cantão de Monthois.

mansaf
LEANDRO: Jordaniano prato tradicional, feito de cordeiro, arroz e iogurte, origem beduína de secar.

mansalva
À queima-roupa: na riqueza ou abundância.

mansiega
MANSIEGA: Salamanca, junco.

manso
MANSO: Casa, trabalho de casa.

manso
MANSO: Cada uma das terras ou bens primordiais, livre de qualquer acusação, era o dono das paróquias e alguns
mosteiros.

mansonia
MANSONIA: Madeira da costa do Marfim, Gana e Nigéria, usado para armários de luxo, móveis, caixas de rádio e
televisão, painéis de instrumentos, chapas, assoalhos, parquets, construção naval, torneados e bundas.

manta
Cobertor: Náutico, ele disse que é uma grande vela.

mantalona
Mantalona: Tecido de algodão que fazem as velas dos navios nas Filipinas e a Índia.

mantel
Toalha de mesa: em heráldica, pedaço triangular do escudo de cortinas.

mantelete
Mantelletta: Grande escudo formado por diferentes partes de madeira montadas de praça ou de cuadrilonga, de forma
circular ou oblonga, revestido e embebido por não se presta a combustão.

mantellera
Mantellera: Um tipo de vermelho semicírculo formado com hastes flexíveis que supercrece para a boca das armadilhas
para o leilão das paredes, ao norte e ao sul os prados.

mantequero
Shea: Jesus era um navio mercante de pouca importância.

mantero
Mantero:

manti
MANTI: Enchimento de massa consistindo de carne moída e temperada, popular no Cazaquistão, Uzbequistão, Turquia
e Armênia. Reflecte-se também.

manto
MANTO: Salamanca, manteiga em torno de tripas de porco.

manu
MANU: na mitologia hindu, o nome do primeiro ser humano.

manuela
MANUELA: Em Madrid, do carro puxado por um cavalo.

manuku
Claudia: Madeira da África Tropical, utilizado em postes, estruturas e pisos em parquet.

manuzo
MANUZO: Em Hinojosa de Duero, município de Salanmanca, bando de salsichas e linguiças curadas.

manzanillo
MANZANILLO: Município do México, no estado de Colima.

mañizos
MANIZOS: Em Salamanca, atiro a videira.

mapen
FIGUEIRAS: em Puerto Rico, uma das duas variedades de fruta-pão. Corpulento árvore natural do Japão, bem
acclimated nas Índias.

mapimí
MAPIMÍ: Município do México, no estado de Durango.

maqluba
MAQLUBA: Arroz com ingredientes, tradicional prato palestino.

maquée
Maquee: Cru branco queijo Original da Valónia (Bélgica), de pressurizado e escorridos em uma peneira de leite de
vaca.

maqui
MAQUI: Nome de espécies do gênero amados compreendendo os quadrúpedes de focinho longo e cujo tipo é o
macaco de lêmure vulgar.

maquila
MAQUILA: Medição de terra que contém a vigésima quarta parte de um alqueire de semeadura.

mara
MARA: Na América do Sul, nome vulgar um gênero de mamíferos roedores da família da cavidos, também chamado
pampas lebre.

marabut
MARABUT: Marabuto.-( Eremitério de um Marabuto, ou homem santo muçulmano ).

marabuto
MARABUTO: nome de uma vela da fortuna que nas galés são izaba no mestre de árvore.

maracana
MARACANÃ: Papagaio próprio da América do Sul, de cor verde escuro com manchas azuis e vermelhas, muito
movimentado, que faz seu ninho no oco das árvores.

marae
MARAE: Lugar sagrado Precristianas nas sociedades polinésias.

maraña
EMARANHADO: Salamanca, armadilha no jogo.

maray
MARAY: No Chile, cada uma das três pedras que formam o moinho ou outros dispositivos semelhantes como moinhos,
tahonas e moinhos de arreio.

maraya
JUREMA: Nome que ocorre em Cuba-um arbusto muito Rodrigues, também chamado de murraya.

marayaba
MARAYABA: Uma espécie de palmeira da América.

marayolo
MARAYOLO: moeda de pouco valor, usada em Bolonha.

marbachia
MARBACHIA: Asteroide número 565 da série.

marbi
MURBI: ave de Cuba é cantar bem.

marchand de vin
Marchand de vin: nome de várias preparações, cozinhadas com vinho tinto e chalotas.

marchanta
MARCHANTA: No Chile, mulher desconhecida e de classe baixa, que é a etapa em uma parte.

marchanta
ILEGALES-r. da MARCHANTA: na Argentina e Bolívia, jogue moedas ou coisas os meninos para a corrida.

marcial
MARCIAL: Nome do sexo masculino.

marco
QUADRO: Agrimensoria medido da Espanha, que contém um fanegada.

marco
QUADRO: Peso para metais preciosos.

marcona
MARCONA: Variedade de amendoeira cujo fruto é utilizado para o fabrico de amêndoas.

mardal
MARDAL: Fã de grama Esparto que é fogo aviva.

mardano
MARDANO: Cão macho garanhão gado de cerdas.

marduk
MARDUK: Deidade principal da Babilônia.

marengo
MARENGO: Na Colômbia, variedade de trigo.

marfaga
MARFAGA. -Tecido grosso e áspero.

marga
MARGA: Pan de fundo do cuscuz.

margarita
MARGARITA: Asteroide número 310, da série.

margaritasita
Margaritasita: Sorovanadato de uranilo de césio hidratado com impurezas em potássio e hidrogênio, que cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

marghanna
Marghanna: Número de asteroide 735, da série. -(Marghanna com M, capital).

margo
MARGO: no vale do Pas, pano.

margravina
MARGRAVINA: Nome dado ao título germânico Markgräfin, equivalente a Marquesa espanhol.

mari
MARI: deusa-mãe da mitologia basca.

mari
MARI: Antiga cidade da Síria a oeste do Rio Eufrates.

maria
Maria: Asteroide n º 170, da série.

marialita
Marialite: Complexo de tectosilicato ânions cloreto, o sódio e o alumínio como cações, que cristaliza no sistema
tetragonal e dipiramidal.

marianna
Marianna: Asteroide o número 602, da série.

maribu
MARIBU: Nome dado na Guiana a uma espécie de vespa que incomoda com suas picadas sendo considerado como
uma praga neste país.

maricopa
MARICOPA: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

mariengros
MARIENGROS: Moeda do velo da Alemanha.

marigui
MARIGUI: Na Bolívia, nome dando um mosquito americano feroz.

marilópez
Marilopez: No México, calêndula, Bush.

marimba

MARIMBA: Músico de instrumento mexicana e guatemalteco, tipo de tímpano ou xilofone, de tamanho grande.

marimbol
QUISSANGE: Instrumento musical idiofone constituído por uma série de placas de metal ligado a uma caixa de
ressonância que tocar produzir ruído.

marin
MARIN: Condado dos Estados Unidos, na Califórnia.

marina
Marina: Pão redondo ou em forma de meia-esfera, esponjoso e macio, marrom escuro, quase sempre é cortado ao
meio e preencher como bolo.

mariola
MARIOLA: espécie de candelabro da igreja, de superfície plana, para duas ou mais velas, usado no passado.

mariola
MARIOLA: espécie de candelabro da igreja, de superfície plana, para duas ou mais velas, usado no passado.

mariola
MARIOLA: na Costa Rica, nome de uma colmeia de abelhas amarela e as abelhas em si, que produz um mel
requintado.

mariolo
MARIOLO: Em Salamanca, esguio na caminhada e no vestido.

mariolo
MARIOLO: bêbado, bêbado.

marion
MARION: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

marion
MARION: Condado dos Estados Unidos, no Alabama-

mariquita
Joaninha: Inseto Coleoptera da subordem do trímero, corpo pequeno, hemisférica e asas de cor vermelho ou laranja
com manchas negras.

mariquita
Joaninha: Na Andaluzia, sardinha pequena.

mariquita
Joaninha: em Porto Rico, dom que o padrinho faz ao seu afilhado em um batismo.

mariscal
Marechal: em alguns países, o grau máximo do exército.

mariut
MARIUT: Lago do baixo Egito, a oeste do delta.

maría
MARÍA: Município espanhol da província de Almeria.

maría gorda
Maria gorda: Jalisco a sobremesa típica de Zapopan.

marlin
Marlin: Perciformes, grande e comestíveis, perto o espadarte e o scombrids, também conhecido como merlin, Marlin,
gorgulho ou veleiro.

marlín
Marlin: Município espanhol na província de Ávila.

marlu
Roma: Número de asteroide 746 da série. -(Roma com M. letras maiusculas)

marmaja
MARMAJA: No México, eu enxofre ferro.

marmelo
Marmelo: Tropical de Bush da família rutaceae, semelhante da árvore de limão, nativa da Índia Oriental, que também é
chamada de Bilbao ou beli.

marmita
Chaleira: Balde para esfregar o chão.

marmita
Chaleira: Navio que foi a ordenha.

marmita
Chaleira: Tigela para coletar a resina.

marmota

Marmota: Tampão de casaco, feito de lã, que usou as mulheres e as crianças.

marmoto
Marmoto, ta: em Salamanca, tolo, desajeitado.

marmulla
Marmulla: Asteroide número 711, da série. -(Marmulla com M, capital).

marote
MAROTE: Dança muito antiga, como ganhar.

marote
MAROTE: Em Málaga, mar difícil.

marote
MAROTE: Gravata torta, muito pesada.

marote
MAROTE: Na Argentina e coloquialmente, cabeça de uma pessoa.

marquelia
MARQUELIA: Município do México, no estado de Guerrero.

marquesita
MARQUESITA: Pequena poltrona.

marquinez
MARQUINEZ: Conselho de Navarra em Bernedo município.

marraco
MARRACO: Salamanca, carne de porco do garanhão.

marranilla
Marranilla: Em México, má qualidade ou álcool adulterado.

marranito
Marranito: Biscoito, que é produzido em diferentes partes do México.

marraqueta
Marraqueta: Na Bolívia, Chile e Peru, um conjunto de vários pequenos pães que são cozidos inteiros e em seguida
podem se espalhar facilmente.

marrazo
MARRAZO: Faca curta colocado uma baioneta de fuzil.

marrazo
MARRAZO: Aragón, faca grande para dividir a carne para explodir.

marrita
Hannah: Sulfoarseniuro de chumbo e prata, derivado de minério de galena, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

marro
MARRO: vara com que joga para a barra.

marrotar
MARROTAR: Salamanca, destruir, estragar alguma coisa.

marshall
MARSHALL: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

marshallsussmanita
Marshallsussmanita: Inosilicates-hidroxiladas de sódio e magnésio, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

marta
MARTA: Asteroide o número 205 da série.

martajado
MARTAJADO: Algo cortados em pedaços pequenos.

martajado
MARTAJADO: De certa forma mal pronunciado palavras.

marte
MARTE: quarto planeta do nosso sistema solar.

martiherrero
MARTIHERRERO: Município espanhol na província de Ávila.

martilla
MARTELOS: Cantábria, martelo tem mão axe boca.

martilla
MARTELOS: em Costa Rica, da floresta, Mustelidae animal.

martillo
Martelo: Bola de Metal ligada a um cabo no final há um identificador, que é lançado em um evento esportivo.

martillo
Martelo: Meio de osso do ouvido receber as vibrações do tímpano.

martillo
Martelo: Martelo do piano.

martillo
Martelo: Cruz da religião de San Juan, removido o braço direito.

martillo de lucerna
Martelo de Lucerna: martelo tipo guerra com as duas mãos e agulha longa na parte superior que surgiu na Suíça, na
idade média.

martinete
Jack: Aldorta, pássaro semelhante a Garça de 50 cm. de comprimento, com plumagem verde escura na parte de trás,
que vive perto de rios e lagos.

martinete
Jack: Cante Flamenco andaluz não há necessidade de acompanhamento de guitarra.

martinete
Jack: Martelo batendo a corda do piano.

martinez
Martínez: Município espanhol na província de Ávila.

martinita
Martinita: Estudante-boro-silicato de cálcio e sódio, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

martita
MARTITA: Variedade de sesquióxido de ferro, um mineral que reside no Canadá, Peru e Brasil e cristaliza no sistema
cúbico e octaédrico.

martucha
JUPARÁ: No México, Jupará, martelar, martita.

martucha
JUPARÁ: Mustelidae Animal que vive no mesmo coração da floresta, semelhante à cabeça de gatos e língua comprida
para capturar abelhas e outros insetos.

marugatos
MARUGATOS: Salamanca, videiras plantas enxertadas para transplantar.

maruthu
Vitor: Madeira da Índia e do Paquistão para uso em móveis e fabricação de gabinete.

mas
MAIS: Medição de líquidos usados na Alemanha, Hamburgo, Berlim e Suíça, também chamado maas.

mas
MAIS: O peso usado nas Filipinas para metais preciosos.

mas contentos que unas pascuas
Feliz Páscoa r.: Ser feliz e satisfeitos.

masacalla
MASACALLA: Instrumento musical idiofone de batida indireta.

masada
MASSADA: Um conjunto de palácios e fortificações localizadas no planalto do cume de uma montanha do deserto da
Judeia.

masafinas
Masafinas: No México, variedade de pão ou milho masa tortolla.

masala
MASALA: mistura de especiarias usadas na culinária indiana.

masan
Masan: No México, o nome genérico aplocado aos crustáceos de água doce.

mase
MASE: Prata moeda de Pequim com valor 15 jaques e equivalente a velo 100 maravedis.

mase
MASE: Medida para líquidos utilizados na Alemanha, equivalente a 8 copos de Paris ou 4 azumbres de Castela.

masegoso
MASEGOSO: Município espanhol na província de Albacete.

masel
Mirante: Medida para agregados em Praga, que contém 12 seidels.

masi
MASI: Esquilo da Bolívia.

masicotita
Massicote: Óxido chumbo single dimórficos de litargírio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

masquer
Revista: Cobrir totalmente uma preparação com uma suave camada de manteiga, creme, molho, geleia ou outra
mistura consistente, doce ou salgada.

massalia
MASSALIA: asteroide número 20, da série.

massinga
Massinga: Número de asteroide 760, da série. -(Massinga com M, mayuscila).

mastika
Monteiro Cabral: Licor grego aromatizado com mástique, uma resina coletada da árvore do mastique que é cultivada na
ilha de Quios.

mastil
MASTRO: Tanga empregando os astecas.

mastin
MASTIM: na Germânia, servo da justiça.

mastodonsaurus
MASTODONSAURUS: Anfíbios pré-históricos animais cuja aparência lembra-nos de crocodilos de hoje.

mastoidalgia
Mastoidalgia: Dor na região da mastoide.

mastrogada
MASTROGADA: Um conjunto de peças de árvore de casca, pequenos ramos, etc. , em decomposição.

mataboi
MATABOI: Bushmaster, inseto que mortifica cruelmente para os cavalos e bois.

matabuey
BUSHMASTER: no município de Palencia de Osorno, cunha esse assunto a Odontologia e a cama do arado.

matabuey

BUSHMASTER: Na Argentina e ruralidade, localizada na ponta do pertigo e na metade do jugo, da qual a estrada
leva-los bois.

matabuey
BUSHMASTER: Travesero na frente do carrinho.

matabuey
BUSHMASTER: Amarguera, perene de planta da família da família das umbelíferas.

matacas
MATACAS: Rua e travesso garoto que persegue os cães vadios.

matacán
MACHICOLATION: Lebre já executado por cães.

matachí
MATACHI: Município do México, no estado de Chihuahua.

matachín
MATACHIN: que matar e matar o porco, enquanto o agarrantes segurando-o.

mataco
MATACO: Árvore de pequeno valor, cujo aspecto varia de acordo com as estações do ano.

mataco
MATACO: Na Argentina, espécie de talu ou tatu.

mataco
MATACO: Jesus disse que era índio cujo tribo vagando nas imediações do Rio Bermejo, no Chaco.

matafiol
Matafiol: Batafiol, Barbeta com asas, zimbros e outras velas adere-se pouco montado no cruzamento da nave.

mataguayos
Mataguayos: Aldeia hoje extinta no Gran Chaco, que viviam nos territórios da Argentina e Paraguai.

matagusano
Matagusano: Em Guatemala e Honduras, conservas de laranja e mel raspar casca de árvore.

matagusanos
Matagusanos: Planta da família do composto da América do Sul.

matahierba
Matahierba: Discurso de gerúndio, que significa, acima, sem atingir as profundezas, com sentimento.

matalisguate
Matalisguate: No México, mocoque, árvore de até 25 m. , altura.

matalí
Matali: No México, planta Rastejante de oval folhas pontiagudas, verde com roxo inferior ou roxo com listras. Também
conhecida como barata.

matalote
TROUXA: navio acima e mandar de volta para cada um dos qual forma uma coluna, que é chamada de proa e popa,
respectivamente.

matamoros
MATAMOROS: Município do México, no estado de Chihuahua.

matamoros
MATAMOROS: Município do México, no estado de Nuevo León.

mataparda
MATAPARDA: Pequeno carvalho.

matapez
MATAPEZ: Na Colômbia e México, espécie de barbasco, planta vegetal.

mataraes
Mataraes: Povo indígena para esse hábito do Gran Chaco e Santiago del Estero, Argentina fazendas também chamado
de assassinato.

mataras
Matas: em El Salvador e Honduras, planta liliaceous selvagem de pequenos bulbos comestíveis.

matboa
MATBOA: Moeda de ouro de Marrocos.

matbuja
MATBUCHA: Um tipo de salada de tomates, pimentas, azeite e alho, servido frio com chalá.

mate
MATT: Lance que dá propósito para o jogo de xadrez.

mate
MATT: Boa elevação, com Trifoliate deixa Bush, todo espatulado, com manchas pretas na parte inferior e madeira
amarela dura, coriácea, Veada.

mate
MATT: Na Bolívia, cabaça.

matelote
Matelote: Refogado de peixe, de água doce, geralmente preparado com vinho tinto ou branco, vinho com aromas
diferentes.

matiado
Matiado: na região de la Huasteca hidelguense, plantação de milho e feijão.

matias
MATIAS: Apóstolo que substituiu Judas Iscariotes após a morte de Jesus.

matignon
Matignon: Sofrito de legumes preparado em gorda ou magra, usados como guarnição aromática em diferentes
preparações de breseadas ou pan-assado.

matilde
MATILDE: Asteroide número 253, da série.

matildita
Matildita: Silfuro de prata e bismuto, que cristaliza no sistema hexagonal e escalenoédrica.

matitas
Plantinhas: em algumas partes do México é chamado assim, às vezes de algaroba e huizache.

matlockita
Matlockite: Complexo de cloreto e fluoreto de chumbo que cristaliza no sistema tetragonal e ditétragonal.

matoco
MATOCO, CA: Carne para abate.

matorraleros
BAQUE: Aves da família atrichornithidae que existem duas espécies australianas; um foi acreditado para ser extinta, e
o outro está em perigo de extinção.

mató
Mortos: Queijo fresco sem casca, que é uma sobremesa tradicional e famosa na comunidade espanhola da Catalunha.

matraca
RATTLE: em Porto Rico, sociedade de mangue, ave.

matsoc
Matsoc: No México, sagu, erva da família Amaranthaceae.

matsu
MATSU: Deusa do mar na mitologia chinesa. Cobre e protege os pescadores e marinheiros.

