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INTRODUÇÃO
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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

alendelar
Alendelar: No germania, proxenetismo, dá prazer.

aleno
ALENO: Hidrocarboneto onde um átomo de carbono está ligado, por uma ligação dupla, com outros dois átomos de
carbono.

alenon
ALENON: Óleo de amêndoa doce.

alentada
INCENTIVADO: Respiração em curso ou não interrompida.

alentejo
ALENTEJO: da região centro-sul as condições naturais de Portugal semelhantes para a Extremadura espanhola.

alentesis
Alentesis: Penetração ou presença de corpos estranhos no organismo.

alepato
ALEPATO: em Costa Rica, inseto, inseto.

alepisauridae
LANCETFISH: Peixe dourado 2 m. localizado no Oceano Atlântico e Pacífico, com 100 milhões de anos.

alera
ALERA: Aragão e plana anteriormente, o terreno em que estão as idades onde eles debulhar o grão.

alera
ALERA: Peça de caça de voar com uma asa quebrada.

alera
ALERA: Navarra, simples carrinho carregando manualmente para transportar grandes pedras,

alergosis
ALERGOSIS: Nome genérico das doenças alérgicas.

alerion
ALERION: em heráldica, Montagu sem pico.

alero
Beirais: Em El Salvador, CHUM.

alerón
Spoiler: Coloquialmente, axila.

aletazo
BATER de asa: Em Guatemala: roubo. golpe. danos. prejuízo.

aleteya
ALETEYA: Asteroide o número 259, da série.

alethe
AleThe: Um género de aves passeriformes da família do assanhadinho e anteriormente os tordos.

aleuromancia
ALEUROMANCIA: Adivinhação através da farinha.

aleurona
ALEURONA: Substância de reserva da semente.

alexander
Alexander: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Carolina do Norte. -(Alexander com uma letra maiuscula).

alén
Alen: Linear medida usada em vários países do Norte.

alfa
Alfa. Um dos nomes de espartaria.

alfabega
ALFABEGA: Manjericão, planta.

alfafara
ALFAFARA: Município espanhol na província de Alicante.

alfafor
ALFAFOR: sobre a gastronomia do México, preparação doce de milho em água de Cal, seco, torrado e moído em
metate.

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

alfajia
PEITORIL. Canal em torno do teto de madeira.

alfalcino
ALFALCINO: município aragonesa de Quinto de Ebro, swift, ave.

alfanje
Cutelo: Pez espada.

alfard
Alfard: Estrela de segunda magnitude na constelação de Hydra. Também Alphard. -(Alfard com uma letra maiuscula).

alfarda
De madeira: Ripas de madeira esculpida ou redondo que detém o invólucro de madeira em telhados de telha.

alfarda
De madeira: Tributo velho pagando os mouros e judeus em reinos cristãos.

alfarja
ALFARJA: Ampla cobertura e envolver-se em que ele se veste de outro.

alfarja
ALFARJA: A parte Central do aljerife mais espessa.

alfarje
Teto de madeira: teto com madeira esculpida e entrelaçado artisticamente.

alfarje
Teto de madeira: pedra de moinho de óleo baixo.

alfatel
Alfatel: Cordão para ajustar o jerkin.

alfelange
Alfelange: Nome que anteriormente tinha o manjericão.

alfeliche
Alfeliche: no passado, alferecia.

alfeñiquín
Alfeniquin: Muito fraca e pequena criatura.

alfetena
Alfetena: no passado, discórdia, sedição.

alfeto
Alfeto: no passado, purificação ou à prova de água fervente.

alféreza
Alfereza: Antigamente, mulher que carrega a bandeira.

alficoso
Alficoso, sa: tendo muitos alburno.

alfiler
PIN: Na Alemanha, a faca. -

alfilerazo
Alfilerazo: Olha a expressão sugestiva ou provocante.

alfira
Alfira: no germania, oleandro.

alfitas
Alfitas: Nome que me foi dada no passado para o fio branco.

alfitión
Alfition: Fratura do crânio.

alfitofagia
Alfitofagia: Paixão por comer farinha.

alfitoscopio
Alfitoscopio: Dispositivo que serve para determinar a quantidade de nutrientes que contêm farinha.

alfo
Eu alfo: gênero de insetos do Brasil e pimenta de Caiena.

alfoi
Alfoi; O nome dado anteriormente para o sal cloreto de amónio ou amoníaco.

alfoliar
Alfoliar: Coloque sal no armazém.

alfolla
Alfolla: Fecho, broche.

alfonsia
Alfonsia: Um género de palmeiras, que é extraído um óleo chamado corozo manteiga.

alfonsino
Alphonsine: Instrumento de cirurgia.

alforado
Alforado, da: no passado, coberto de armadura.

alforjado
Alforjado, da: Corcovado.

alforjar
Alforjar: Coloca alguma coisa no saco.

alforjero
ALFORJERO: Lego ou doada, alguns mendicante religiosa institutos, pedindo esmola de pão e outras coisas e
recolhe-lo em cestos carregando.

alforn
Alforn: Instrumento de chifre do músico, cuja curvatura aumenta a intensidade de suas notas.

alforría
Alforria: Liberdade, emancipação.

alforsita
Alforsite: Quimicamente é um fosfato de bário com ânions de cloro que cristaliza no sistema hexagonal.

alfos
ALFOS: Na medicina, branca caracterizada pela brancura ou palidez das partes doentes de lepra.

alfosio
Alfosio, sia: Blanquizco, blanquezino, esbranquiçado.

alfoz
ALFOZ: município de Lugo.

alfón
Alfon: Anteriormente, albarazo.

alfós
Alfos: Na medicina, branca da hanseníase.

alfridaria
Alfridaria: Parte da astrologia, lidando com a influência dos astros sobre a vida.

alfurus
Alfurus: Vila selvagem da Malásia. Também alfures.

alfusa
Alfusa: 1: nome dado pelos alquimistas para cinzento de óxido de zinco. -2: na Extremadura, cantarilla pequeno.

algabarra
Algabarra: WAD de madeira segurando o macho de Jack.

algadera
Algadera: Em Albacete (Espanha) e, anteriormente, a alavanca ou martelo para quebrar o gesso e conhecê-lo.

algagias
Algagias: no passado, equipamento de um soldado de cavalaria.

algalaba
Algalaba: Cipó selvagem.

algalia
ALGÁLIA: Ambrette, planta do malvaceae.

algalibar
Algalibar: Corte um pedaço de madeira de acordo com o modelo.

algalí
Algali: Nome que ele deu anteriormente para o nitro.

algara
Algara: Coltsfoot, semente.

algaravide
Algaravide: Anteriormente, saque apanhado em alvoroço.

algarazón
Algarazon, Nd: em Salamanca, ele disse que era mal laboreada terra.

algarda
Algarda: Amanhecer, guerra ou toque militar, ação de Dawn.

algaria
Pokemons: Nos Pirinéus Aragoneses, quero intensa comer ou beber.

algarino
Algarino, Nd: escondido nas cavernas

algario
Algario: em zoologia, Genet.

algasia
Algasia: Basco, aborrecimento, tristeza e dor.

algazo
Algazo: De algas sobrenada. Também algar e argazo.

algáceo
Alga, cea: que se assemelha a alga na sua forma e propriedades.

algebrista
Discursar: Cirurgião ou curandeiro dedicado à fixação de ossos quebrados ou deslocados.

algeiba
Algeiba: Nome uma magnitude segunda estrela árabe, binário e muito notável para a exibição no telescópio.

algerga
Algerga: da Germânia, anel. anel, armella.

algerina
Argélia: Bebida semelhante ao refrigerante cerveja.

alginato
ALGINATO: Aditivo alimentar extraído de algas marrons, especialmente de lamelar, muitos europeus margens.

algoaza
Algoaza: Site para lavar roupa ou lavar roupa.

algobar
Algobar: Alquimia, pó.

algodonar
Algodonar: Mover certos vegetais.

algodoncillo
SERRALHA: Sapo, espécie de afta.

algodonita
ALGODONITA: Mineral arsenieto de minerais de sulfeto; arsenieto de cobre que cristaliza-se na dipiramidal sistema e
bipiramidal hexagonal.

algofilia
Algofilia: Perversão Sexual caracterizada por fãs de sentir dor.

algofobia
Algofobia: Medo mórbido de dor.

algofra
Algofra: no passado, esquerda ou câmara alta para coletar e armazenar grãos.

algología
Algologia: Tentou algas. Também chamado de ficologia.

algomagó
Algomago: no germania, residente, domiciliado ou vivem.

algomeiza
Algomeiza: Estrela da constelação de maior pode.

algorab
Algorab: Estrela de segunda magnitude da constelação de corvo.

algorfa
ALGORFA: Município espanhol na província de Alicante.

algospasmo
Algospasmo: Doloroso espasmo dos músculos.

algostasis
Algostasis: Interrupção ou cessação da dor.

algómetro
Algometer: Instrumento para apreciar a sensibilidade para a dor de uma parte ou região orgânica.

alguacilillo
Alguacilillo: Xerife, aranha Cinderela que persegue moscas.

alguarin
ALGUARIN: Em Aragão, Dudu onde Cai a farinha que sai do volante.

alguáquida
Alguaquida: Corda ou enxofre pavio.

algueña
ALGUEÑA: Município espanhol na província de Alicante.

alguita
ALGUITA: Espécie de planta aquática.

algummium
Algummium: Nome que são designados na Bíblia, as árvores de perfumes.

alguzares
Alguzares: Nome que deram os batedores e espiões de uma força armada, árabe e espanhol.

alhabia
ALHABIA: Município espanhol da província de Almeria.

alhabos
Alhabos: Perfuração Circular no centro do astrolábio.

alhacama
ALHACAMA: Alhagama, alcama. barbudo, cinto que ele encapsula sob as garras da cavalaria.

alhadab
ALHADAB: Anteriormente parte do braço e ombro.

alhadía
Alhadia: no passado, pequenas joias.

alhaji
Alhaji: Um género de plantas leguminosas papilionáceas.

alhama
ALHAMA: montanhosa da Cordilheira Penibética.

alhamar
Alhamar: Primeiro rei mouro de Granada.

alhame
ALHAME: Tecido de linho ou seda.

alhanía
Alhania: Uma espécie de colchão Under.

alhaquim
Alhaquim: Em Marrocos, médico, Sage.

alhaquín
Alhaquin: No passado, Weaver, isso foi tecido.

alhavara
Alhavara: Bem que foi pago no tahonas de Sevilha.

alhelear
Alhelear: Em Andaluzia, ardalear, desbaste.

alhelga
ALHELGA: no passado, anel, anel, armella.

alhelut
ALHELUT: Nome do antique carvalho.

alhema
ALHEMA: período de irrigação nas heranças, no tempo determinado.

alhema
ALHEMA: no passado, algo proibido.

alhemis
ALHEMIS: Madeira fina.

alhena
Henna: Estrela da constelação de gêmeos.

alhexixa
ALHEXIXA: Anteriormente, electuário feita folha de cânhamo indiano.

alhibar
ALHIBAR: no passado, camomila, camomila.

alhizan
ALHIZAN: no passado, castelo ou um principal forte de Fortaleza.

alhizán
Alhizan: no passado, castelo ou um principal forte de Fortaleza.

alho
ALHO: Vara com essa moagem de arroz, nas Filipinas.

alhofra
ALHOFRA: anteriormente, hoya, poço.

alhorra
ALHORRA: doença que faz cair as folhas das árvores.

alhorra
ALHORRA: Ilhas Canárias, Praga de cereais.

alhorre
Alhorre: Erupção do recém-nascido.

alhorro
ALHORRO: Em Badajoz, um tipo de ferrugem de aveia.

alhu
ALHU; Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Angostura.

ali
ALI: Reunião de duas ou três cartas iguais no jogo do secansa.

ali
ALI: Genro de Maomé.

aliaguilla
ALIAGUILLA: município de Cuenca.

alibori
ALIBORI: As províncias maiores e mais setentrional do Benim.

alicante
ALICANTE: No México, cencuate, culebra.

alicanto
ALICANTO: Arbusto nativo da América do Norte e muito cultivado nos jardins do Chile.

alicanto
ALICANTO: Chilena criatura mitológica da região do deserto de Atacama.

alicate
ALICATES: Na Andaluzia, Hustler.

alicate
ALICATES: Em Álava e Navarra, gulosa, dente bom.

alicate
ALICATES: em Porto Rico, amigo, companheiro, assistente servil.

alicbangon
ALICBANGON: Planta das Filipinas cujas folhas curar os olhos diabólicos.

alices
ALICES: Manchas que eles precedem as pústulas de varíola.

alicia
ALICIA: Asteroide o número 291, da série.

alicita
ALICITA: Silicato hidratado de níquel.

alicon
ALICON: sétimo céu de maometanos, onde Azrael leva as almas dos justos.

alicrejo
ALICREJO: em El Salvador, gole de licor.

alicula
ALICULA: túnica pequena que cobria os ombros, abra normalmente para frente e sujeita o pescoço com um broche,
usado por jovens e pastores.

alicuya
ALICUYA: Inseto do Peru, prejudicial para os res que engole com grama.

alicuz
ALICUZ: Pessoa vivaz para tudo o que ele quer remover o utilitário.

alicún
ALICUN; Município espanhol da província de Almeria.

alideo
ALIDEO, DEA: Semelhante ao alho.

aliemini
ALIEMINI: em tempos antigos. Nome de estrela Sírio.

alier
ALIER: Anteriormente, remador de galé.

alier
ALIER: Anteriormente, remador de galé.

alier
ALIER: Soldado fuzileiro naval defende o costado do navio.

aligato
ALIGATO: nas Filipinas, pavesa que sobe com a fumaça.

aligena
ALIGÉNA: na mitologia, Alcunha de Vênus.

aligot
ALIGOT: Preparação à base de batatas, alho e laguiole queijo ou queijo cantal.

aligui
ALIGUI: Nas Filipinas, madero usado para construção civil.

aligui
ALOGUI: nas Filipinas, adiposidade do caranguejo.

alijulipes
ALIJULIPES: Tribo o Tierra del Fuego, o canal de Beagle e do Estreito de Magalhães.

alilaila
ALILAILA: Meliaceo árvore de madeira rosa, um pouco difícil, crescendo em Porto Rico.

alilaya
ALILAYA: Na Colômbia, desculpe frívolo.

alilis
ALILIS: Em Filiponas, mel para cozinhar.

alim
ALIM: Adélia, euforbiaceo pequena árvore nas Filipinas.

alim
ALIM: Filipinas Barangay na província de Negros Occidental e Hinobaan município.

alima
ALIMA: Criadores areia de ouro.

alima
ALIMA: Formulário de larvas Estomatopodos frutos do mar.

alimango
ALIMANGO: nas Filipinas, grande caranguejo.

alimaya
ALIMAYA: nas Filipinas, o pico da lança.

alina
Alina: Um gênero de traça pertencente a família lymantriimae.

aline
ALINE: O número de asteroide 266, da série.

alinza
ALINZA: Um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

alipai
ALIPAI: Árvore Filipinas pertencente à família do sapindaceas.

alipega
ALIPEGA: Suren, madeira da Ásia, usado para fazer caixas de charutos.

alipega
ALIPEGA: Suren, Ásia madeira usada para fazer caixas de charutos.

alirón
CHANT: município aragonesa de Quinto de Ebro, asa de frango.

alisia
ALISIA: Alga do Brasil.

alismatáceas
Alismataceas: Família botânica de plantas da ordem Alismatales, cujas espécies são distribuídas nas zonas
temperadas do hemisfério norte.

alistao
Alistão: na República Dominicana, tipo de tecido usado em outro tempo.

alisterus
Alisterus: Psittaciformes família do psitaculidos nativo do gênero de aves Australasian.

alita
ALITA: Cesta de juncos na forma estendida.

aliuma
ALIUMA: Em Albacete e Andaluzia, agulhas de pinheiro, folha ou ramo do pinheiro.

aljibe
Tanque de água: Navajo, jangada para o gado.

alla
Lá: No outro mundo.

allalantota
Allalantota: Em Tarifa (Cádiz. Espanha), termo usado para designar algo que está longe.

allande
ALLANDE: Município espanhol nas Astúrias.

allanita
ALLANITA: Mineral da classe 9 do silicato de acordo com a classificação de Strunz, que cristaliza no sistema
monoclínico, também chamado ortita.

allante
Allante: Na República Dominicana, ostentação, confusão, ostentando.

alle alle

TORDA-anã: caradriforme da família das espécies de pássaros tordas, que habita as costas rochosas do Atlântico
Norte.

allegenia
ALLEGENIA: Asteroide o número 457 da série.

alleghany
Alleghany: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Carolina do Norte. -(Alleghany com uma letra maiuscula).

allende
ALLENDE: México município do estado de Chihuahua.

aller
ALLER: Município espanhol nas Astúrias.

alloco
BIOENERGIA: prato próprio da costa do Marfim, feito de banana frita.

allofanita
Allophane: Hidrosilicato de alumínio amorfo que cristaliza no sistema amorfo como crostas hialinas e massas de fratura
conchoidal.

alloza
ALLOZA: Município de Teruel.

alluaudita
ALLUAUDITA: Mineral da classe dos fosfatos minerais; anidro fosfato de sódio, cálcio, magnésio, ferro e manganês
sem ânions adicionais que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

allumette
Independente de ALLUMETTE: Bud colar de massa folhada, composição variável e cozido.

alma
ALMA: Asteroide o número 390, da série.

almacayo
ALMACAYO: Em Blasonica, flor de lis.

almadrabero
ALMADRABERO, RA: Tejero.

almansa

ALMANSA; Município espanhol na província de Albacete.

almar
ALMAR: Rio pertencentes à bacia do Duero, afluente do Rio Tormes, que flui através de Ávila e Salamanca.

almea
ALMEA: entre os orientais, a mulher que improvisa versos e cantar e dançar em público.

almeja
MOLUSCO: Marine lamelibranquio carne dos moluscos comestível e apreciado.

almejada
ALMEJADA: No México, a preparação festiva do chocolate de molusco, famoso nas comunidades pesqueiras de Loreto
e algumas partes de Baja California Sur.

almendrón
ALMENDRON: Na República Dominicana, sujeito inteligente.

almila
ALMILA: Forno de Potter.

almilla
ALMILLA: Faixa de carne retirado o peito dos porcos mortos.

almina
ALMINA: Espanhol promontório localizado em Ceuta, no Estreito de Gibraltar.

almir
ALMIR: Lampreia masculina.

almizclena
ALMIZCLENA: Planta da família geraniaceas, cujas flores azul-pálido, emitem odor de almíscar.

almocaden
ALMOCADEN: Em Marrocos, subordinado a autoridade das várias funções.

almocela
ALMOCELA: Um tipo de capa que foi usado no passado.

almofía
ALMOFIA: Na Extremadura, prato de barro, servindo de feijão e feijão.

almogataz
ALMOGATAZ: Moro batizado a serviço da Espanha na África de presídios.

almoina
ASILO: Em Valência, asilo de casa.

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

almonda
ALMONDA: Medida para líquidos utilizados em Portugal.

almops
ALMOPS: Na mitologia grega, gigante filho de Posídon e Hele.

almoradí
ALMORADÍ: Município espanhol na província de Alicante.

almoraque
ALMORAQUE: Em Extremadura, molho, salada.

almos
ALMOS: Um dos sete chefes tribais húngaros.

almócita
ALMÓCITA: Município espanhol da província de Almeria.

almud
ALMUD: La Mancha, porção de terra plantar meio alqueire de grãos.

almudaina
ALMUDAINA: Município espanhol na província de Alicante.

almú
ALMU: município aragonesa de Quinto de Ebro, medida de capacidade equivalente a aproximadamente um quilo e
meio de peso.

alo
ALO: No México, grande de papagayo.

alo
ALO: voz ao telefone.

alo
ALO: Ilha do arquipélago de Chiloé.

alo
ALO: dentre os oficiais de três reinos do território ultramarino francês de Wallis e Futuna.

alo
ALO: Prefixo que significa, " 34 outra;.

aloa
ALOA: Gadido do mar do Norte, o bacalhau, como peixes.

alodio
FREEHOLD: Heredad, herança.

aloma
ALOMA: Madeira da costa do Marfim usada em obras do porto e madeira de mina.

alonar
ALONAR: na Germânia, tempero, sal.

alondra
COTOVIA: Suboscine de Ave de até 20 cm., de long, de plumagem pardo com listas preto pelas costas e branco nas
partes inferiores, cauda bifurcada e crista curto e redondo que emite uma música muito legal e campos de ninhos neles.

alondrilla
ALONDRILLA: Toutinegra, ave insetívora.

alopecoenas
Alopecoenas: Columbiform da família do género de aves columbidas cujos membros são chamados de rolas perdizes,
que vivem na Oceania, Indonésia e Timor-Leste.

alophoixus
Pycnonotus: Um género de aves passeriformes da família dos picnonotidos, cujos membros são do Sudeste Asiático.

alopochen
Alopochen: Gênero de anseriformes da família Anatidae dos pássaros

alor
ALOR: Nome de duas ilhas da Indonésia, ao norte de Timor.

alotar

ALOTAR: Rede náutica, coletar de qualquer maneira.

aloton
ALOTON: Almeza, fruto da Hackberry.

alóadas
ALOÍDAS: Na mitologia grega, gêmeas gigantes filhos de Poseidon e Ifimedea.

alpa
ALPA: Nos Andes do Peru, pimenta em pó e área de comida que prepara flavorizantes-lo com ele.

alpa
ALPA: Ganchos de ferro trabalhava o estrume.

alpa
ALPA: Medida de capacidade equivalente a que vale a pena juntar as duas mãos.

alpaca
ALPACA: Liga de cobre, níquel e zinco.

alpaca
ALPACA: Flama-como mamíferos ruminantes.

alpaca
ALPACA: Em Villena, bala, bala.

alpaca
ALPACA: Algodão polido, propósito para roupas de verão.

alparciar
ALPARCIAR: Município aragonesa de Quinto de Ebro, navegar, entrar na vida dos outros.

alpe
ALPE: No Chile, uma pessoa de caráter difícil, áspero.

alpe
ALPE: Montanha, lugar alto.

alpechin
Processo de azeite de águas RESIDUAIS: fibra branca que cobre a borda do capacete da laranja.

alpendada
ALPENDADA: na Extremadura, sotão.

alpera
ALPERA: Município espanhol na província de Albacete.

alperujo
DUAS: Você disse nada restante de molturada a azeitona, se eliminarmos o azeite de oliva.

alpine
ALPINO: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

alpo
ALPO: Na mitologia grega, gigante, derrotada por Dionysus.

alpoyeca
ALPOYECA: Município do México, no estado de Guerrero.

alqueru
ALQUERU: Na Germânia, sento-me, em quarto lugar, parte de uma casa.

alquicel
ALQUICEL: Camada mourisca, geralmente branca.

alquier
ALUGUEL: Medida para agregados usados em Portugal.

alquil
ALQUILA: Paga por coisa emprestada, preço, remuneração, salário.

alquinal
ALQUINAL: Peças ou véu com o qual as mulheres foram decoradas.

alquitanao
ALQUITANAO: Na Extremadura, bêbado.

alrun
ALRUN: Estatueta humana de raiz de mandrágora, que representava os deuses germânicos do agregado familiar.

als
ALS: A ilha da Dinamarca no Estreito de pequeno cinto.

alsa
ALSA: Na América e termos de mineração, um top de barril ou túnel.

alsic
ALSIC: Composto matriz metálica que consiste de partículas de alumínio da matriz de carboneto de silício.

alsodux
ALSODUX: Município espanhol da província de Almeria.

alster
ALSTER: medida para agregados usados nos Países Baixos.

alstonia
ALSTONIA: É um género botânico pertencente à família Apocynaceae, típica de regiões tropicais.

alstonita
ALSTONITA: minério do minerais carbonatos e nitratos, grupo alstonita baritocalcita; carbonato anidro de bário e cálcio
que cristaliza no sistema triclínico, pseudo bipiramidal e dipiramidal.

alstoso
ALSTOSO, SA: Na Nicarágua, viscosa.

alta
ALTA: Dança antiga cortesã introduzida na Espanha pelos alemães.

alta
ALTA: na esgrima, agressão pública.

altable
ALTABLE: Município de Burgos.

altair
ALTAIR: A estrela mais brilhante da constelação da águia.

altaita
ALTAITE: Minérios de sulfeto de minério; teluluro de chumbo que cristaliza no sistema isométrico.

altaíta
Altaite: Teluluro de chumbo que cristaliza no sistema isométrico.

altaneria
ARROGÂNCIA: Caça é feita com falcões e outras aves de rapina de voo alto.

altar
ALTAR: constelação Sul entre Escorpião e o Triângulo Austral.

altea
ALTEA: Na mitologia grega, mãe de Meleagro.

altea
ALTEA: Asteroide n º 119 da série.

altea
ALTEA: Município espanhol na província de Alicante.

altear
ALTEAR: Na Argentina e Paraguai, som alto para alguém.

alterando
ALTER: é o gerúndio na conjugação do verbo para alterar

altero
ALTERO: Município aragonesa de Quinto de Ebro, parte de um campo maior.

altesina
ALTESINA: Pico mais alto nas montanhas da Sicília Erei.

altillo
MEZANINO: Alcarria, Outeiro, cerrillo, colina, monte, otero.

altina
ALTNA: Moeda de prata usada na Rússia.

altramuz
TREMOÇO: em alguns conselhos de catedrais igrejas e colegiado da Espanha, cracas, que serve para votar,
juntamente com alguns feijões brancos feitos de osso ou marfim.

altura
ALTURA: Tom, qualidade dos sons.

alu
ALU: Na antiga Mesopotâmia, demônio gostou da escuridão e silêncio, representado, cão, às vezes sem os olhos,
orelhas ou boca em forma de.

aluato

ALUATO: American bugios.

alulim
ALULIM: Cultura mesopotâmica é o primeiro dos patriarcas antediluviano.

aluma
ALUMA: Um gênero de vermes anelídeos oligoquetos.

aluminita
Aluminita: Sulfato de alumínio hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico.

aluminosilicato
Silicato de alumínio: minerais contendo óxido de alumínio e sílica.

alune
Eu ALUNÉ: gíria de cigano, longe, longe.

alunita
Alunita: Sulfato hidratado de alumínio e potássio com impurezas que dão o tom de ferro e sódio, que cristaliza no
sistema trigonal.

alunogeno
ALUNOGENO: Minério do tipo de minerais sulfatos; muito hidratado Sulfato de alumínio sem adicionais ânions, que
cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

alunógeno
Alunogeno: eu muito hidratado Sulfato de alumínio, sem adicionais ânions que cristalizam no sistema triclínico e
pinacoidal.

alusi
ALUSI: Espíritos que estão adorando e servindo a religião Igbo.

alza
Origem: Suporte em forma de T, espalhado ao longo da corrida para segurar os fios e cordas.

alzapies
ALZAPIES: Pequeno banco para descansar os pés.

alzar
IMPULSO: Remoção da cultura do campo.

am

Eu sou: epífita de planta no Yucatán da família Orchidaceae.

am
AM: Símbolo químico do amerício.

am
Eu sou: em Valência, gancho.

ama
AMA: Empregada de um clérigo.

amaas
AMAAS: Contagiosa específica eruptivo febre de África do Sul, semelhante à varíola.

amach
MAIORES: medida de Linear usada entre os hebreus, equivalentes ao cotovelo.

amacha
AMACHA: chá de ervas japonês, da alergia de propriedades.

amadina
MUNIA: Um género de aves passeriformes da família Estrildinae.

amador
AMADOR: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

amaethon
AMAETHON: Na mitologia celta, civilizador Deus presidindo e proteger a agricultura.

amageri
AMAGERI: Espécie de castanha da China, cuja madeira é usada em móveis e artesanato.

amala
AMALA: Gigante da mitologia tsimshian, segurando o polo em torno do qual gira o mundo.

amalasuntha
Amalasunta: Asteroide número 650, da série. -( Amalasunta com A. capital ).

amalec
AMALEQUE: Neto de Esaú.

amalia
Amália: Nu asteroide, ero 284, série.

amalocichla
Solo: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros Petroicidos.

amalocihcla
Solo: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros petroicidos.

amaltea
AMALTEIA: Número de asteroide 113, da série.

amaltea
AMALTEIA: satélite de Júpiter.

amamastla
AMAMASTLA: Em México, língua de vaca, piso do género Rumex e família do poligonaceas.

aman
HAMAN: Paz, anistia pediu aos mouros que são submetidos.

amanda
Amanda: Asteroide número 725, da série. -(Amanda com uma letra maiuscula).

amandava
Vermelho: Um género de aves passeriformes da família Estrildinae, que é distribuído pelos trópicos do velho mundo.

amanoa
Amanoa: Árvore genealógica da Euphorbiaceae de alternate deixa com duas estípulas e flores pequenas.

amanoso
AMANOSO: Em Múrcia, gerenciável ou facilmente transportável.

amante
AMANTE: Náutico, bruto, fixado na cabeça de um pau, ou palo serve para resistir a grandes esforços.

amanuzar
AMANUZAR: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, juntar as salsichas ou qualquer salsicha em um manuzo
ou bando. uma vez curado.

amaramba
AMARAMBA: Lago raso Moçambique perto da fronteira com o Malawi.

amarantita
Amarantita: Óxido complexo, muito hidratado e sulfato de ânions com cátions de ferro com estrutura molecular do
isolado octaedros e unidades finitas que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

amaretto
AMARETTO: licor italiano com sabor de amêndoa amarga feito de amêndoa Damasco e extratos aromáticos.

amargo
AMARGO: Doce seco com amêndoas amargas.

amari
AMARI: Madeira do é. Asiático, usado em móveis, armários, alças e placas, chamado também, sain.

amarillita
Amarillita: Sulfato de sódio hidratado e ferro, que cristaliza no sistema monoclínico.

amarillito
AMARILLITO: Em cozinha mexicana, eu guisado caldosa, consistência espessa com tom amarelo e às vezes quase
molho de tomate.

amarre
ATRACAÇÃO: Em Equador e República Dominicana, treta, comprometa.

amaru
AMARU: Mitologia Aymara, divindade representada por uma cauda de serpente e peixe alada.

amasi
AMASI: bebida popular na África do Sul que consiste de um leite fermentado com sabor a queijo fresco ou iogurte.

amat
AMAT: Confessor de Carlos IV.

amata
AMATA: Na mitologia romana, esposa do Latino e da mãe de Lavínia.

amaterasu
Amaterasu: Xintoísmo deusa do sol. -(Amaterasu com uma letra maiuscula).

amaurornis
AMAURORNIS: Gênero de aves gruiformes da família Rallidae, distribuída pelo sudeste da Ásia, arquipélago malaio,
Nova Guiné, África e Madagascar.

amaurospiza
Amaurospiza: Um género de aves passeriformes da família do cardinalidos nativo da região Neotropical, conhecido
como a semente, o arroz ou o reinamoras.

amauta
AMAUTA: no antigo Império dos incas, sábio.

amavida
AMAVIDA: Município espanhol na província de Ávila.

amaxocóatl
AMAXOCOATL: No México, agitador de madeira semelhante a um moedor usado desde pré-hispânica vezes
misturando bebidas tais como o chocolate.

amazilia
Beija-flor: Gênero de aves aves pertencentes à família dos beija-flores

amazona
Amazônia: Um género de aves da família do papagaio, que são distribuídos por partes da América do Sul, México e
Cuba.

amazonas
Amazônia: Estado da Venezuela.

amazonita
Amazonita: Um tipo de opaco de feldspato verde, suscetível de polonês, que cristaliza no sistema triclínico.

amán
HAMMAM: Estabelecimento de banhos turcos.

amba
AMBA: Em conserva picante manga, nativa da Índia e muito popular no Iraque e Israel.

ambarcillo
AMBARCILLO: Ambrette, planta.

ambato
AMBATO: Rio do Equador, afluente do rio Pastaza.

ambatos
AMBATOS: Tribo de índios do Equador.

ambisagrus
AMBISAGRUS: Na mitologia celta, divindade do tempo controlando a chuva, o vento, o granizo e neblina.

ambligonita
Ambligonita: Forma uma solução sólida série, sendo o final da série com flúor, que está localizado em rochas de granito
rico em lítio e fosfato tipo pegmatitos e cristaliza no sistema triclínico deste minério.

amblyornis
Amblyornis: Um género de aves passeriformes da família dos ptilonorrinquidos que estão localizados na Nova Guiné.

amboina
AMBON: Ilha indonésia o arquipélago de Molucas, atualmente chamado de Ambon.

ambriz
AMBRIZ: Cidade de Angola na província do Bengo.

ambrosia
AMBRÓSIA: Asteroide o número 193, da série.

ambulacro
PERISTILIUM: Runner nas catacumbas.

amel
Amel: entre os árabes, um comandante de distrito.

amele
Tatiana: Linguagem das gengivas em Papua-Nova Guiné.

amenaza
AMEAÇA: Anúncio de um perigo.

amenazar
AMEAÇAR: Desafectado, chumbo, conduzir o gado.

amendoa
AMENDOA: Cidade de Angola na província de Benguela.

amenofis
Amen-HOTEP: nome de vários faraós egípcios.

amer
AMER: Tribo argelino.

amera
AMERA: Cidade de Angola na província de Benguela.

ameri
AMERI; Na farmácia, sobre tintura do Indigo.

amherstia
AMHERSTIA: Asteroide o número 516, da série.

amiar
AMIAR: na Andaluzia, compre o carregamento dos peixes de um barco.

amicilia
AMICILIA: Asteroide número 367, da série.

amicita
Amicita: Silicato alumínio, sódio e potássio que cristaliza no sistema monoclínico, formando cristais de
pseudotetragonales piramidal.

amiens
AMIENS: Cidade da França, capital do departamento de Somme e da região da Picardia.

amieva
AMIEVA: Município espanhol nas Astúrias.

amigurumi
AMIGURUMI: Tendência japonesa que envolve a tecelagem pequenos bonecos de neve com crochê ou técnicas de
crochê.

amikiri
AMIKIRI: Yokai na mitologia japonesa que se encontra nas águas, frequentadas por pescadores, dedicados a redes de
corte, com suas pinças de lagosta.

amilote
AMILOTE: Peixe branco, recebeu este nome antigo de origem Prehispanic, em Jalisco.

amin
AMIN: Em Marrocos, coletor, oficial responsável pela gestão de ativos em nome do governo.

amín
AMIN: Barangay das Filipinas na província de Western preto e município de Isabela.

ammodramus
Pardal: Um género de aves passeriformes da família Passerellidae, nativa da América.

ammomanes
AMMOMANES: Um género de aves passeriformes da família das cotovias, que inclui as cotovias, os escritórios,
calandras e a cotovia-de-crista.

ammoperdix
Ammoperdix: Género de aves galliformes, da família dos faisões e perdizes cujo habitat são sudoeste da Ásia, Oriente
Médio e Egito.

ammyt
Ammit: na mitologia egípcia, devorador dos mortos ou devorador de corações.

amnesica
Amnésico, ca. -Pertencente ou relativo à amnésia; que ele sofre de amnésia.

amok
AMOK: entre os malaios, ataque de loucura homicida.

amok
AMOK: Cidade da ilha de Malakula Vanuatu.

amoladon
AMOLADON: Em México, sofrimento, dor, doença ou falta de recursos.

amollecel
AMOLLECEL: Na Extremadura, mergulhe.

amon
Amon: Deus egípcio do Império e patrono da monarquia.

amoñar
AMOÑAR: Na Extremadura, pega pelo pescoço.

amoreira
AMOREIRA: Madeira da América Central, utilizada para fins muito diferentes.

amorocho
AMOROCHO: Em Venezuela, morocho, gêmeo.

amoscar

AMOSCAR: Mordiscando, faça um entalhe.

amoto
PELOTA: Município aragonesa de Quinto de Ebro, motocicleta.

amoyote
AMOYOTE: Mosquito mexicano comestível.

amoz
AMÓS: Do Isaías pai e irmão do rei de Judá Amazias.

amós
Masters: Menor Hebraico profeta.

ampara
CAPAS: Cidade de Angola na província de Benguela.

ampela
AMPELA: Asteroide número 198, da série.

ampelion
Ampelion: Gênero de aves nativas da América do Sul, passeriforme da família do cotingidos cujos membros também
conhecido como encontrada.

amphicyon
Há: Gênero extinto de mamíferos carnívoros que existiam no Miocénico conhecido como osos-perro.

amphispiza
Amphispiza: Um género de aves passeriformes da família Passerellidae, mais conhecido como chingolos, cujos
membros são distribuídos pela América do Norte.

amplang
AMPLANG: Croquete de peixe servido como um lanche tradicional na Indonésia e Malásia.

amplibuteo
Amplibuteo: Gênero extinto de aves de rapina da família dos hawks.

ampon
AMPÓN, Nd: Repolludo, recesso, largos.

amram
AMRAM: Pai de Moisés, Aarão e Miriam.

amstel
Amstel: Rio dos Países Baixos que corre através da cidade de Amesterdão.

amulio
AMÚLIO: Na mitologia romana, rei que ordenou a morte de Rômulo e remo.

amur
AMUR: Rio fazendo fronteira entre a Rússia e a China.

amurrio
AMURRIO: Município espanhol na província de Álava.

amurru
AMURRU: nos textos dos acadios e Deus sumério, epônimo dos amorreus.

amuzgo
AMUZGOS: Indígenas ao estado de Guerrero, no México.

amytornis
Amytornis: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros maluridos

an
AN: na mitologia suméria, Deus do céu, senhor das constelações, rei dos deuses, que viveu com a deusa Ki nele mais
alto do céu.

ana
Ana: Figura maligna da mitologia Guarani.

ana
ANA: A Hindustan níquel moeda.

ana
ANA: Medida de comprimento usada em vários países europeus.

ana
ANA: Asteroide o número 265 da série.

ana
ANA: Indicação médica em receitas, quantidades iguais de dois ou mais.

anabacerthia
Folhagem: Um género de aves passeriformes da família de Furnariidae popularmente conhecido como ticoticos.

anabar
ANABAR: Rio da Sibéria que flui para o mar de Laptev.

anabathmis
Anabathmis: Gênero de aves passeriformes da família beija-flor, cujos membros são distribuídos em toda a África e
dois são endêmicas para São Tomé e Príncipe.

anabazenops
Anabazenops: Gênero de aves passeriformes pertencentes à família Furnariidae, que são distribuídos na América do
Sul.

anabiong
ANABIONG: Ásia, muito leve, usado como recipientes de comida e transformou a madeira.

anabita
ANABITA: Asteroide o número 270, da série.

anabola
ANABOLA: Evacuação pelos vômitos.

anacahuite
ANACAHUITE: No México, frutas do Bush que, de acordo com algumas fontes, podem ser tóxicas e causar tonturas.
também chamado de cuerazo e trompillo.

anacleto
ANACLETO: Nome do sexo masculino.

anacusia
ANACUSIA: Surdez, suspensão do direito de ouvir.

anagap
ANAGAP: Uma árvore leguminosa das Filipinas de madeira amarelo vítreo.

anahuaca
ANAHUACA: Poeticamente, mexicano.

anaina
ANAINA: Em Cuba, discrição.

anairetes
ANAIRETES: Um género de aves da ordem passeriformes que inclui espécies nativas da América do Sul ao longo da
cordillera de los Andes e adjacentes de terras.

anal
ANAL: Cordeiro de um ano completo.

analcima
Analcite: Silicato duplo de alumina e Cal, que cristaliza no sistema triclínico.

analtas
ANALTAS: Madeira utilizada na construção e carpintaria Brasil.

anam
ANAM: Árvore Filipinas.

anam
ANAM: Região de Viet Nam.

anama
ANAMÃ: Carvalho da América Central usado em carpintaria, também, chamado "Prieto".

anani
ANANI: limão.

ananias
ANANIAS: Sumo Sacerdote judeu que presidiu o julgamento contra Pablo de Tarso.

ananke
ANANKE: Satélite de Júpiter.

anao
ANAO: Nome vulgar de certos Palm das Filipinas.

anapaíta
Anapaite: Sua origem é secundária na zona de oxidação de depósitos de ferro e rochas sedimentares ricas em fósforo.
e cristaliza no sistema triclínico e piramidal.

anapale
ANAPALE: Exercícios de ginástico, dança de Esparta.

anari
ANARI: queijo de soro, fresco e macio, de origem cipriota.

anas
ANAS: Nome latino do Guadiana.

anas
Anas: No Equador e Peru, Skunk.

anas
ANAS: Sogro de Caifás.

anasa
ANASA: Um gênero de insetos folha patas.

anastomus
Asiático: Gênero de pássaro a Ciconiformes que inclui 2 espécies de cegonhas, típicas de tropical, conhecidas como
picotenazas.

anastros
ANASTROS: Salamanca, coisas supérfluas, inúteis.

anatasa
ANATASE: Octaedrita, minério de óxido de titânio.

anatera
ANATERA: Planta combina de Honduras.

anatirosis
ANATHYROSIS: Termo arquitetônico que indica o caminho para se juntar as extremidades dos blocos de pedra.

anatirosis
ANATHYROSIS: Termo arquitetônico que indica o caminho para se juntar as extremidades dos blocos de pedra.

anax
ANAX: Na mitologia grega, gigante filho de Urano e Gaia. Também Anacte.

anaxibia
ANAXIBIA: Irmã de Agamenon e Menelau e mãe de Pilatos.

anaya
ANAYA: Município de Segóvia.

ancash
ANCASH: Departamento da República do Peru.

ancla
ÂNCORA: na Germânia, mão do corpo humano.

anco
ANCO: Mena Coarse-grained a prata.

anconazo
ANCONAZO: No município de quinta do Ebro Aragoneses, bateu com o quadril.

anconear
ANCONEAR: Município aragonesa de Quinto de Ebro, muito movimento quadris ao caminhar.

ancón
COTOVELO: Município aragonesa de Quinto de Ebro, no quadril.

ancre
ANCRE: Medida para líquidos utilizados em Amesterdão.

andada
MARCHA: Muito fino e sem migalha de pão.

