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orillada
BORDERED: no vale de Pas, chuva torrencial com vento fresco.

oriola
Oriola: Número de asteroide 701, série. -(Oriola com O, letras maiusculas).

orion
ORION: Constelação Equatorial.

oripopo
ORIPOPO: Em Venezuela, aura, ave de rapina.

orisa
ORISSA: Eu guisado de carne e cevada, comida tradicional sefardita.

orlon
ORLON: Fibras têxteis sintéticas.

orm
ORM: Deus, entre as persas.

orma
ORMA: Elevação da estrada adjacente às casas.

ormolu
Bronze DOURADO: cobre ou bronze dourado em montagens de móveis ou imitação de ouro.

ornamenta
ORNAMENTOS: Número de asteroide 350, da série.

ornitogamia
ORNITOGAMIA: A polinização das plantas pela intervenção dos pássaros.

oro nativo
Ouro nativo: para a maioria parte ouro puro com impurezas de prata, cobre, ferro e mercúrio, que cristaliza no sistema
isométrico e hexoctaedrico.

oroko
OROKO: Dialeto Bantu falado na República dos Camarões.

oron
ORON: Recipiente de grama Esparto onde você armazenar grãos; Serón larga e arredondada.

oron
ORON: O ás de ouro do baralho.

orontes
Orontes: Personagem da lenda da Costa Rica.

oropel
Enfeites de Natal: Chapa fina de latão, ecoando o ouro.

oros
OURO: Palo do baralho espanhol.

orosi
OROSI: Vulcão na Costa Rica.

oroy
OURO: Em Venezuela, niguém, inseto.

orpa
ORPA: Mulher moabita Kilion e, como Ruth, Nora de Noemi.

orre
ORRE: Granel, muito.

orruras
Orruras: Tortilhas com lugares sentados, carne de porco em sua massa.

orso
ORSO: Gíria, ataque, conexão, força, agravada.

ortegal
ORTEGAL: Cabo localizado no afeto o município gallego.

ortiga
URTIGA: Planta urticacea coberto com cabelo que segrega um líquido ardente.

ortiga
URTIGA: Freguesia de Portugal em Macau conclho.

ortiga
URTIGA: Freguesia de Portugal em Macau conclho.

orto
ORTO: Aparência do sol no horizonte.

ortodorón
Ortodoron: medida de Linear na Grécia que contém 11 dedos.

ortro
OUTROS: Na mitologia grega, cão de duas cabeças, filho de equidna e tufão e irmão de Cérbero.

ortrud
ORTRUD: Número de asteroide 551, da série.

ortuna
ORTUNA: em Salamanca, orla deles vestidos que serve de ornamento, que dá firmeza.

oruga
Caterpillar: Larvas de insetos lepidópteros.

orura
ORURA: América Central usado em marcenaria e considerada a mais alta qualidade entre a madeira de mogno bem
conhecida.

orvañal
ORVANAL: Em Salamanca, a produção de urina nos blocos de animais.

orzo
Eu LUFFED: massas típicas da cozinha italiana, usada como ingrediente em sopas.

orzura
ORZURA: Minium, óxido de chumbo.

os
Sistema operacional: Símbolo químico do ósmio.

osa
OSA: Península da Costa Rica.

osage
OSAGE: Rio dos Estados Unidos. UU. um afluente do Rio Missouri.

osarizawaita
OSARIZAWAITE: Minerais de sulfato minério; sulfato de alumínio, cobre, chumbo e hidroxilado e anidro, grupo de
alunita, que cristaliza no sistema trigonal e ditrigonal dipiramidal.

osarizawaíta
Osarizawaite: Chumbo, sulfato de alumínio e cobre, hidroxilado e anidro, trigonal e ditrigonal dipiramidal que cristaliza
no sistema.

osca
OSCA: Antiga cidade de Tarragona Espanha.

oscedo
OSCEDO: na medicina, bocejando.

oscilaba
VARIOU. Verbo cintilar. ESCALA: 1: hesitação, dúvida...-2: crescer, diminuição-3: movimento é alternadamente. FOI: 1:
vacilado, duvidado-2: cresceu, diminuiu-3: mudou-se alternadamente.

oseas
OSEIAS: Israel profeta menor.

oseina
OSSEÍNA: Substância que forma o tecido dos ossos.

osel
OSEL: A ilha da Estónia no mar Báltico.

osella
Osella Corse: Moeda de ouro em Veneza que vale 88 libras no país.

oseria
OSERIA: Preterida, caça de ursos.

osio
OSIO: Religioso hispanorromano, Bispo de Córdoba, em S. III.

osiris
OSÍRIS: Deus egípcio da fertilidade.

oskar
Oskar: Número de asteroide 750, da série. -(Oskar com O, letras maiusculas).

oslo
OSLO: Província e cidade capital da Noruega.

osman
Osman: Sultão turco do século XIV.

osmina
Osmina: Medida para os agregados no Império Russo.

osmoforo
OSMOFORO: Em botânica, a glândula é feita substâncias voláteis que produzem o cheiro das flores nele.

osmuca
Osmuca: Medida para os agregados no Império Russo.

osobuco
OSSOBUCO: Prato tradicional da culinária italiana, feitos com pedaços de carne do cachaço de grande espessura e
acompanhado de arroz.

osqueal
OSQUEAL: Relativo ao escroto.

ossian
OSSIAN: Eu Bard lendário escocês S. III.

ostara
OSTARA: Germânico Deus da primavera.

ostara
OSTARA: Asteroide número 343, da série.

osteectopia
OSTEECTOPIA: Deslocamento de um osso.

osteideo
OSTEIDEO, r: parece do osso.

ostembrión
OSTEMBRION: Ossificação do produto da concepção.

osteohelcosis
OSTEOHELCOSIS: Patologia, ulceração dos ossos.

osteonco
OSTEONCO: Um osso Tumor.

osteoncosis
OSTEONCOSIS: Patologia, eburnea Exostoses.

osteonosis
OSTEONOSIS: Osteopatia.

osteopedio
OSTEOPEDIO: Materiais calcário cística ou incorporado Fetal.

osteorragia
OSTEORRAGIA: Patologia, efusão de sangue por um osso.

osteosapría
OSTEOSAPRIA: Patologia, waldirene de cárie.

osteotomo
OSTEÓTOMO: Na cirurgia, vi Cordao.

osteotribo
OSTEOTRIBO: Na cirurgia, instrumento para raspar ossos cariados.

osteotrofia
OSTEOTROFIA: Nutrição do osso.

osteozoario
OSTEOZOARIO: vertebrados.

ostoche
Ostoche: Bebida de origem pré-hispânica, consistindo o suco de cana de milho fermentado que, inicialmente, é
realçado com raiz de pau do anel.

ostrero
OSTRACEIRO: Peixes moluscos, de vermelhão de bico de pássaro de plumagem longo e preto e branco.

ostrorep
Ostrorep: Do artrópode de caranguejo comum nome ferradura do Atlântico, também chamado de caranguejo cozido,
caranguejo reservatório baioneta ou mar.

osumilita

Osumilite: Alunimo-ciclosilicato de potássio e ferro com duplos anéis de seis tetraedros de sílica em sua estrutura
molecular, que cristaliza-se na dipiramidal sistema e bipiramidal hexagonal.

ot
OT: Prefixo que significa "orelha".

otabu
OTABU: Madeira de África centro usado na carroçaria, parquet e estruturas.

otaku
OTAKU: Japão e popularmente, uma pessoa com interesses obsessivos.

otario
OTARIO: leão-marinho.

otarra
OTARRA: Nasa de mimbres, muito forte, empregado nas costas do Norte, para a pesca de lagosta.

otatal
OTATAL: No México, Bambusa, plantada campo de guaduas.

otatillos
OTATILLOS: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Badiraguato.

otavita
Otavite: Carbonato de cádmio, anidro, que cristaliza-se na sistema trigonal ou hexagonal escalenoédrica.

otáez
OTÁEZ: Município do México, no estado de Durango.

othar
OTHAR: Nome do cavalo de Átila.

otie
OTIE: Madeira de w. África usado em caixas e molduras.

otilar
OTILAR: Aragão, Howling Wolf.

otilia
OTILIA: Asteroide número 401, da série.

otis
OTIS: Abetarda, ave gruiforme.

otocéfalo
OTOCEFALO: Monstro caracterizado pela fusão ou duas orelhas em uma reunião apenas.

otoe
Otoe, NEBRASKA: No Panamá, tubérculo comestível de lilás.

otoe
OTOE: No Condado dos Estados Unidos. UU. , em Nebraska.

otomaco
OTOMACO: Indígenas que habitavam as margens dos rios Orinoco, Meta e Arauca.

otomi
OTOMI: Indígenas de uma tribo que vivia no centro do México.

otomia
OTOMIA: No México e na Bolívia, atrocidade, crueldade, crueldade.

otoniel
OTONIEL: Primeiro juiz de Israel.

otoñal
Outono: Dito de uma pessoa, idade madura.

otorongo
SITICAS. -Jaguar ou tigre grande altamente procurado após couro.

otsa
OTSA: Dois argila potenciômetro identificadores usados para manter o leite de vacas.

ottegebe
Ottegebe: Número de asteroide 670 da série. -( ) Ottegebe com O, letras maiusculas.

ottrelita
Ottrelite: Neso-alumino-silicato de manganês, hidroxilado e anidro, cristaliza no sistema triclínico ou monoclínico
prismático.

otumba
OTUMBA: Batalha da conquista do México por Hernán Cortés.

otun
KLENIA: Rio de Colômbia, afluente do Rio Cauca.

otutu
EKKI: Madeira da África, utilizada na construção naval, carros e corpos.

ouachita
OUACHITA: E.U., no Condado de Arkansas.

oueja
OUEJA: em sentido figurativo, ovelhas.

ouidad
Ouidad: Tradicional prato marroquino presente em vários países magrebis.

ova
OVA: Alga, filamentosa, flutuando na água, ou fixa ao fundo.

oviedo
OVIEDO: Município espanhol e capital do Principado das Astúrias.

ovili
OVILI: Madeira da África Tropical, usado em carpintaria, mobiliário e painéis.

ovillar
Produtos da ferrite: movimento consistindo de fechado giro de punhos boxeistico.

ovisaco
OVISACO: saco constituído por substâncias cerosas ou filamentosas que se observa na parte traseira da parte deles,
as fêmeas de algumas Hemiptera.

ovo
Ovo: No México, ameixa.

ovobo
OVOBO: Madeira de w. África usado em painéis decorativos e de embalagens.

ovoga
OVOGA: Madeira da África, luz, usada em madeira compensada decorativa.

oware
OWARE: Jogo que ele é praticado entre duas pessoas, originários da África Ocidental.

oxamita
Oxamita: Quimicamente é que um oxalato de amónio hidratado que cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

oxibeles
Oxibeles: Arma usada pelos antigos gregos, a evolução natural do arco composto, que, por seu tamanho e peso, não
poderia ser tratado por um único arqueiro.

oxiplumboromeíta
Oxiplumboromeita: Óxido de chumbo e antimônio e componentes menores de ferro e cálcio, que cristaliza no sistema
cúbico, classe hexaoctaedrica.

oxydactylus
OXYDACTYLUS: Gênero extinto de camélidos originários da América do Norte.

oz
OZ: Mágico conto de fadas.

oza
OZA: Rio do leão, na região de Bierzo, perto de Ponferrada, que dá nome ao vale pelo que é executado. Também
conhecido como Rio Vasconcelos, bem como o vale.

ozenoso
Ozenoso, sa: que exonera o mau cheiro.

ozigo
OZIGO: madeira da Guiné Equatorial e Gabão para uso em interiores de carpintaria.

ozocrocia
OZOCROCIA: Cheiro pele forte.

ozoquerita
Ozocerite: Mix nativo de alcanos. Alguns com compostos de nitrogênio, oxigênio e enxofre. Quimicamente é uma
mistura de hidrocarbonetos com teor de carbono e hidrogênio.

ozostomia
OZOSTOMIA: Mau hálito.

ozote
OZOTE: No México, o nome de uma planta de convolvulacea.

ónfalo
OMPHALOS: Artefato de pedra de uso religioso do Aditon do oráculo de Delfos na Grécia antiga.

órbita
ÓRBITA: cavidade na qual está situada o olho.

önusa
Onusa: Varinha mágica usada nas cerimônias, Xintoísmo, em rituais de purificação.

p
P: símbolo químico fósforo.

p
P: carta aos números romanos, valor de 400.

pa
PA: químico de símbolo do protactínio.

paag
PAAG: Argentina para uso em obras hidráulicas, giro de madeira e poloneses.

paaj
PAAJ: Madeira da Argentina para o uso em travessas e obras hidráulicas.

paakkonenita
Pääkkönenite: Sulfuro-arseniuro de antimônio anidro, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

pacajas
PACAJAS: Tribo indígena do Brasil, que se distingue dos outros por sua grande indolência.

pacaje
PACAJE: Tecido de cânhamo náuticos, forte usado para fazer velas.

pacará
PACARA: Árvore da família, espécie de Timbó.

pacaya
PACAYA: Em Guatemala, tristeza.

pacayas
PACAYAS: Tupi tribo indígena que vive na mais baixo Tocantins e nas selvas do Brasil central.

pacayo
PACAYO: Na Nicarágua, pequeno Palm.

pacha
PACHA: Em El Salvador e Nicarágua, garrafa.

pachacho
PACHACHO: No Chile, solto a trabalhar.

pachamanca
PACHAMANCA: Aquecida de carne que é assada entre pedras ou um buraco aberto na terra e coberta com pedras
quentes, temperadas com Chili, em uso na América do Sul.

pachanga
PACHANGA: Dança originária de Cuba.

pachanga
PACHANGA: Música de má qualidade e easy listening, especialmente a dança.

pachanga
PACHANGA: Em Venezuela, desmaios, apto.

pacharaca
PACHARACA: Cada um dos cascos do porco, que na época da matança, comer queimada.

pacharelas
Pacharelas: Aperitivo que é feito com uma tortilla de milho recheadas com intestino dourado, chicharrón, nopales e
salsa.

pachayota
Pachayota: Fruta semelhante a melancia listrada em forma de abóbora que é colhida em novembro em Chilpancingo
(Guerrero).

pachita
Pachita: Em México, Mutum, pajuol, ave.

pachnolita
Pachnolita: fluoreto de sódio, cálcio e alumínio, hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

pacho
PACHO: Indolentes, insensível.

pachocha
PACHOCHA: Espécie de gaspacho com pão.

pachocha
PACHOCHA: No México e no jogo do målilla, a mão em que ocorre uma série de cartões da mesma vara.

pachochin
PACHOCHIN: Salamanca, cencerrillo, ave.

pachocle
Pachocle: Em La Rioja (Espanha), amarelinha, jogo de meninas.

pachol
Pachol'a: No México, totoposte, panqueca fina típica de Tabasco e Chiapas.

pachola
Pachola: Fina bife de carne moída produzido em uma metate.

pachote
PACHOT: Jesus é mais forte galo tornou-se chefe do galinheiro.

pachyramphus
Pachyramphus: Um género de aves passeriformes da família da titiridos, nativa da América tropical, conhecida como
anambes ou bonecos.

paciencia
PACIÊNCIA: Asteroide número 451, da série.

pacnolita
PACNOLITA: Hidratados de alumínio, sódio e fluoreto de cálcio.

pacocha
PACOCHA: na República Dominicana, uma quantidade considerável de dinheiro.

pacon
PACON: Em Honduras, giz, árvore.

pacorra
PACORRA: Em Venezuela, solteirona, jamona

pacuy
Pacuy: No México, cuapinol, árvore leguminosa.

padamo
PADAMO: Rio da Venezuela, no estado do Amazonas, também chamado de Jonatan.

padana
PADANA: East Palm.

padana
PADANA: Cada uma das quatro vigas, montado por suas extremidades, que aloja nas paredes de uma casa serve
como suporte para as empenas e outras madeiras do telhado.

padiernos
Panato: Município espanhol na província de Ávila.

padrecitos
Pais: Insetos das ninfas ordem odonata; Comestíveis vermes que se reúnem em brechas em Tlaxcala e estado do
México.

padrosegar
Padrosegar: Município espanhol na província de Ávila. -( Padrosegar p. capital ).

padua
Pádua: Número de asteroide 363, da série.

padules
PADULES: Município espanhol da província de Almeria.

padzito
Padzito: Tamale feita com massa de milho adoçado com açúcar e misturado com canela e passas.

pagalo
PAGALO: Pássaro similar a uma marina gaivota.

pagar a pachas
PAGAR para PACHAS: gerúndio a frase que significa: pagar metade. A PACHAS: Em meia.

pagote
PAGOTE: na Germânia, aprendiz de rufião.

pahuichi
PAHUICHI: Casa típica rural habitação, camba geralmente teto empena na região quente da Bolívia e Paraguai.

pai
Pai: Medida para os agregados no Império Russo. Também paga.

paica

PAICA: 1: confluência dos dois rios-2: União de dois partidos-3: garfo-4: cruzamento de duas estradas-5: é o ângulo
que formam dois ramos a unir.

paila
PAILA: Na Nicarágua, facão de lâmina larga, fina, com um punho longo do pé, que empregou os trabalhadores para
cortar cana de açúcar.

paila
PAILA: Na Andaluzia e na América, em casa com forno, Grill e grande caldeira usada para aquecer a água nos lagares.

paila
PAILA: Fresco e familiarmente, relógio velho e de má qualidade.

painita
Painita: Borato zircónio, cálcio e alumínio, que cristaliza no sistema hexagonal.

paio
PAIO: Embutimento tradicional de Portugal e Brasil, feito de lombo de porco.

paipai
PAIPAI: Aldeia indígena que vive no norte do estado mexicano de Baja California.

paiporta
Valencia: Município de Valencia na região do jardim sul.

paisana
CONTERRÂNEA: Omelete com legumes, salsicha, presunto, legumes e outros ingredientes.

paja
Palha: Na Nicarágua, torneira, torneira para regular a passagem de líquidos.

pajarillo
Pássaro: Em México, pâncreas a carne, escuro, vermelho e muito macio.

pajarito
Pajarito: Peixe de corpo fino e alongado, verde ou azul nas costas e de cor branca ou prata da barriga, com uma boca
semelhante ao pico de um pássaro azul que é capturado durante todo o ano no Golfo do México.

pajazo
BAIXAR: Mancha como uma cicatriz na córnea transparente de cavalheirismo.

pajecillo

PAJECILLO: Na Andaluzia, pequena empresa, em que a luz.

pajeta
PAJETA: Na Andaluzia, seco tomate enlatado.

pajiguero
PAJIGUERO: Salamanca, monte de palha para o uso diário.

pajuelazo
PAJUELAZO: Comumente no México, chicote, zurriagazo.

pajuelo
PAJUELO: ano do golfinho.

pak choi
Pak choi: variedade de repolho cultivada na china

pala
PÁ: Cada uma das aletas ou as partes vivas de uma hélice.

pala
PÁ: em náutica, vela extra pequeno.

pala
PÁ: Coloquialmente, astúcia ou artifício para obter ou descobrir algo.

pala
PÁ: parte suave do epaulette ou capona, que está sujeito o ombro.

pala
PÁ: cada dos lençóis que é composto por uma dobradiça.

pala
PÁ: Cada uma das divisões do caule do cacto.

pala
PÁ: lâmina retangular com alça curta e perpendicular à parte traseira, que serve para os curtidores para diminuir as
peles.

pala
PÁ: Calçado, que abraça o pé por cima.

pala
PÁ: assento de metal em que o lapidar embreagens-lhes pedras.

pala
PÁ: Incisivo superior de dente.

pala
PÁ: Incisivo superior de dente.

palache
Palache: No pássaro de México, Turquia. -Palachi também.

palanganero
LAVATÓRIO: Móveis de madeira ou de ferro, geralmente de três pés, onde é colocada a bacia para lavar e, por vezes,
um jarro com água, sabão e outras coisas para a higiene da pessoa.

palanqueta
Palanqueta: Doces feitos com frutas coberto com doces que é preparado em diferentes regiões do México, cujos
ingredientes mais usados são: amaranto noz, amendoim, semente de abóbora e pinhão.

palapa
PALAPA. Nome comum de um coquitos de árvore, palma, palma, ao largo da costa de Nayarit, no México.

palas
PALAS: Em Villena, superior ao banzo, que gira em torno do Fernando e serve para prender as poltronas ou cadeiras.

palas
PALAS: Lateral osso da mandíbula inferior do pássaro.

palas
PALAS: Asteroide n º 2 da série.

palas
Lâminas: Deus grego da sabedoria.

palatina
PALATINO: Asteroide o número 415, da série. Também Palatia.

paleosuelo
PALEOSOL: Solo fósseis e inativo.

palera

PALERA: Murcia, pera espinhosa.

pales
PALETES: Asteroide o número 49 da série.

pales
PALETE: Na mitologia romana, divindade escura do campo, terra de protecção e animais domésticos.

palesta
Palesta: Linear medida na Grécia.

palet
Palete: Petit-quatro seco, liso e redondo, feita de um bolo de massa mais ou menos rica em manteiga e com sabor de
maneiras diferentes.

paleta
1.-paleta: pequena mesa com um buraco em uma das extremidades, onde o pintor coloca o polegar e que ordenou as
cores.<br>2.-paleta: colorido, uma pintura.<br>3.-paleta: ferramenta folha de metal, alça triangular e de madeira, usado
pelos maçons para manipular a mistura ou argamassa.<br>4.-paleta: nas touradas, frente exterior do flagpole da
roro.<br>5.-paleta: coloquialmente e no Uruguai, a pessoa que acompanha um casal como a carabina.

paleta
PALETA: Escápula, ombro.

pali
PALI: Língua irmã do sânscrito, mas mais moderna, começou a ser usado na província de Magadã.

palia
PALIA: Hijuela com que cobre o cálice.

palica
Paulino: Catador de lixo.

palikario
PALIKARIO: Nome dado aos soldados da milícia grega na guerra de independência.

palique
SMALLTALK: nas Filipinas, eu chicoleo, eu namoro.

pallalla
PALLALLA; No Chile, análogo do jogo de lençóis.

pallalla
PALLALLA; No Chile, análogo do jogo de lençóis.

palma
Palma: Número de asteroide 372, da série.

palma doum
DOUM Palma: Palma africana que é extraído um vinho de palma

palma palmira
Palmira Palma: palmeira da Ásia e da África, da família das Arecaceae, cujos botões e brotos jovens é comestível.

palmar
Palmar: Fábrica de panos, formaram a cabeça do cardencha, ou o mesmo cardencha, instrumento para remover os
pelos suavemente para o pano.

palmatisecto
PALMATISECTO: Jesus disse ser palmaticompuestas folhas quando sua lâmina é dividido segmentos radialmente ou
folhetos para sua base.

palmipie
Palmipie: medida de Linear em Roma.

paloma
Paloma: Pessoa gentil gênio e prieto.

palometa
Pomfret: Traça celeiros de criação onde há cevada isso. -Borboleta.

palomilla
Mariposa:! : No México, corte na parte de trás da carcaça onde obtêm-se bifes macios. -2: em Juchitán (Oaxaca), termo
pelo qual é conhecido por filé mignon.

palomino
Palomino: Coloquialmente, mancha de excremento em roupa interior.

palorchestes azael
PALORCHESTES AZAEL: Marsupial de 200 kg. peso que viveu na Austrália durante o final do Mioceno e o
Pleistoceno.

palos
CLUBES: fora da costa do Mediterrâneo, em Múrcia.

palón
PALON: Salamanca, cada um dos paus segurando redes de caminhão.

palpitador
PALPITADOR, RA: Pessoa que intuits ou sentindo o que vai acontecer, ou tem um palpite. PALPITADOR: coração.

palun
PALUN: No Chile, nome vulgar de um lagarto grande.

palurdo
É caipira: touro de casta morucho ou médio.

palygorskita
Paligorsquite: Alumínio-magnésio filossilicatos, hábito hidroxilado e hidratado, de aspecto asbestiforma, cristaliza no
sistema monoclínico e prismático.

pama
PAMA: Nome vulgar de elapido uma cobra.

pambazo
Pambazo: No México, pão salgado, dos quais existem algumas variedades dependendo da região onde a preparar.

pamela
PAMELA: Chapéu palha, baixo e largo.

pamina
PAMINA: Número de asteroide 539, da série.

pamir
PAMIR: Região montanhosa da Ásia Central.

pamo
Alex Lucas lemos pedreira: Na Colômbia, a planta de nome vulgar artocarpacea.

pampano
Ramo: Eu atiro videira verde, macia e fina.

pampirlo
PAMPIRLO: Em Salamanca, rúcula.

pamplemusa
-Toranjas (grapefruit): Em México, toranja, fruto da árvore do mesmo nome.

pamplina
CHICKWEED: Chickweed, planta anual da família da Cariofilaceas.

pan
PÃO: Na mitologia grega, Deus dos rebanhos.

pan
PÃO: Folha muito fina de ouro, prata ou outros metais, que serve para marrom ou prata.

pana
PANA PANA: Voz usado para chamar as ovelhas.

pana
VELUDO: Em Chile, fígado de animais.

pana
VELUDO: Cidade dos EUA, em Illinois e no Condado de Christian.

panaco
PANACO: Em Colômbia, patch, geralmente óleo.

panade
Padaria: Baseado em plataforma de farinha usada para vinculação a quenelles, ricas ou não gordas farsas.

panadera
Baker: Em Salamanca, batendo.

panal
FRALDA: Açúcar, porção de massa esponjosa.

panamá
Panamá: País localizado no sudeste da América Central.

panana
Panamá: Em Chile panarra, homem simples.

panapen
DEMASIADAMENTE: em Porto Rico, figueiras, árvore de fruta-pão.

panare
PANARE: indígenas deles afirma venezuelano do Amazonas e Bolivar.

panarra
PANARRA: Coloquialmente, simplório, bobo, bobo, simples.

pancake
PANQUECA: Liso, redondo e pão doce de diâmetro menor do que a panqueca, feita com fermento ferver até dourar.

panche
PANCHE: Nome de uma espécie de cão de água tigre cor, pinto de branco com manchas pretas ou listras.

panchera
PANCHERA: Jujuba, fruta.

pancihueco
PANCIHUECO, CA: Afundado na barriga.

pancit
PANCIT: macarrão de Filipinas feita de farinha de arroz.

pancolote
Pancolote: No México, cahuayote, planta da asclepiadaceas de escalada.

panda
PANDA: Na mitologia romana, deusa do asilo, caridade e hospitalidade.

panda
PANDA: Plantígrado mamífero com aspecto de urso, pelo branco no corpo e pernas pretas, ombros, rosto e orelhas,
que vive nas florestas de bambu da China central, sendo em perigo de extinção.

pandera
PANDERA: Utensílio usado em fábricas para coletar a pólvora que cai no chão.

pandera
PANDERA: Grande planalto ou planície no topo de uma montanha.

pandera
PANDERA: Dança popular em Navarra.

panderos
TAMBORIM: Massa feita de fécula, manteiga, açúcar, ovos, sementes de anis ou conhaque, em forma de ovos e
assado no forno.

pandora

PANDORA: Asteroide o número 55, da série.

pandoro
PANDORO: Verona, muito típico para o doce tradicional de Natal.

pane
Painel: No México, cogumelo barriga azeda.

panela
PANELA: folha de álamo definida como mobiliário no escudo.

panellet
Panellets: Especialidade de pastelaria tradicional espanhol na Catalunha, que é preparada na festa de todos os Santos.

panethita
Panethita: É um fosfato descoberto em um meteorito encontrado em Ohio, onde o sódio e magnésio são cátions de
mais conteúdo, que cristaliza no sistema monoclínico.

panettone
Panetone: Grande doce italiano brioche tradicional feita com fermento de pão (fermento) natural, especialidade da
cidade de Milão.

panfil
PANFIL: Tipo de navio da idade média.

panfilo
PÂNFILO: Jogo de escárnio, que por sua vez foi uma partida com que queria queimar um e desligá-lo deve estar
soprando e pronunciar a palavra Pánfilo de cada vez.

panga
PANGA: Pequeno peixe nativo para o sul oeste do Oceano Atlântico e no Oceano Índico Sudoeste.

pange
Pange lingua: cidade de Angola, na província do Bengo.

pango
PANGO: Cidade de Angola na província do Bengo.

pangüita
Panguita: Alien Mineral composto de óxido de titânio, onde encontramos também cálcio, alumínio, magnésio, zircônio e
escândio.

panhetita
Panhetita: Minério raro onde sódio e magnésio são o maior teor de cátions, sendo um fosfato sem adicionais ânions e
água, que cristaliza no sistema monoclínico.

panicua
PANICUA: Nome vulgar no México, principalmente em Michoacan está dando a planta também, chamada pau amarelo
" 34.

paniego
PANIEGO: Salamanca, bolsa ou saco de carvão.

panini
Panini: Fiz sanduíche italiano com pão branco, cuja massa é muitas vezes temperada com uma pitada de azeite,
legumes recheados, carnes cozidas, azeitonas, cebola e condimento.

panitel
Panitel: Pão feito com uma massa feita com gemas de ovos, açúcar, farinha de trigo, amido de milho, amido de
mandioca e bicarbonato de sódio; ocasionalmente, ser adicionado amêndoas, Considerando que é um pão fino.

paniza
1.-PANIZA: na Andaluzia, massa de farinha de milho, fritado.<br>2.-PANIZA: município de Saragoça.

panizo
PANIZO: No Chile, mineral canil que promete dar bons resultados.

panochita
Buceta: No México, doce de leite forma cônica e pequena, ripico de Jalisco e Zacatecas.

panoja
PANÍCULA: Família, dinheiro.

panoja
PANÍCULA: Cluster de uvas ou outra fruta.

panojo
Eu PANOJO: plantar o milho.

panojo
Eu PANOJO: Jesus é alelada, pessoa desajeitada.

panojo
Eu PANOJO: em Guadalajara, o talo de milho,

panojo
Eu PANOJO: em Alava, arvejuela sem gravata.

panokseon
Panokseon: Barco de guerra propelido por velas e remos, utilizados por coreanos.

panopaea
PANOPAEA: asteroide número 70, da série.

panopea
PANOPEA: Asteroide o número 70 da série.

panopea
PANOPEA: Asteroide o número 70 da série.

panoramica
PANORÂMICO: no cinema e na televisão. , grande movimento giratório da câmera, sem rolagem.

panoya
PANOYA: Espiga de milho.

panoya
PANOYA: Flor caindo dos castanheiros.

panquecito
Panquecito: Doce feito com massa de farinha de trigo, pão, ovo, leite, água, manteiga ou banha de porco; às vezes
passas são incluídas e está decorado com nozes picadas.

panqué
Bolinho: Variedade de pães doces feitos com panqueca de massa de pão que existem diferentes tamanhos e formas;
Prepare-se em muitas regiões da República do México.

panta
PANTA: 1: no Pirineo Aragonés, inclinação-2: em Honduras, variedade de muito brava de abelha.

panta
PANTA: Alfarroba americano da espécie.

pantalonudo
Pantalonudo: 1: no México, fungo da orelha de rato. -2: no México, grande gachupin de fungos.

pantera

Pantera: Em Cuba e México, alguém corajoso, ousado.

pantereco
Pantereco: 1: no México, cogumelo barriga azeda. -2: no México, fungo pancita.

pantufla
SAPATO: Absurdo, simplicidade, chufla, cuchufleta.

panzaje
Panzaje: Poeoaracion feitas com carne cozida com cebola, tomate, batata, sangue da carne de bovino, fatias de
Serrano pimentos, pimenta, cominhos, alho e sal.

pañar
PANAR: Extrair o ouro aluvião por chavetas, um extirpadores de madeira curvada e soltá-lo em pontapés.

pañar
PANAR: Astúrias, com o chão.

paolo
Paolo: Moeda de prata da Toscana.

paomo
PAOMO: Eu guisado de pão quente, cozido a vapor no forno, cozido com carne e caldo de cordeiro, popular na china,
da província de Shaanxi.

pap
PAP: Um tipo de mingau ou sopa de aveia, feito com farinha de milho, grampo de tribos banto da África do Sul.

papa
PAPA: Igreja Católica cabeça.

papa
PAPA: Na mitologia havaiana, esposa de Wakea e mãe das ilhas.

papa voladora
Papa voador: planta tropical de origem africana e asiática, da família da dioscoreaceas e gênero dioscorea de 600
espécies, das quais uma dúzia são comestível.

papaati
PAPAATI: Madeira da América Central usada em mobiliário, carpintaria e artesanato.

papachi

Papachi: Árvore da família da Rubiaceae de flores brancas ou amarelas e verdes, com cheiro agradável de frutos de
forma globosa, nativa do México, que está localizado em Chihuahua, Sonora, Guerrero e Veracruz.

papaco
PAPACO: Eu guisado montubio majado com banana frita.

papadam
PAPADAM: Pão tortilla plana e fina, ou bolacha, típica da culinária do subcontinente indiano.

papagena
PAPAGENA: Asteroide número 471, da série.

papagoíta
Papagoite: Alumino-ciclosilicato de cálcio e cobre, hidroxilado e anidro, com impurezas de titânio, ferro, manganês,
magnésio e água, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

papagos
PAPAGOS: Tribo indígena pimas que vivem, parte no estado do Arizona, nas margens do rio Colorado e parte do oeste
estado de Sonora.

papaja
PAPAKHI: Chapéu de palha masculino usado pelos Cossacos.

papajotes
PAPAJOTE: Na Andaluzia, em casa massa doce frita com açúcar, mel ou açúcar e vinho. PAPAJOTES: Plural de
papajote.

papalina
PESSOAS: Familiarmente, embriaguez, intoxicação.

papalomé
Papalome: Preparação feita com folha de maguey cozinhada em água com coyol até que amacia e leva escuro.

papamo
PAPAMO: Na Colômbia, a árvore de família do hipericaceas, grande em frente de folhas e inflorescências em cluster,
que produz um cotonete usado em medicina como um purgante.

papano
PAPANO: Material que torna as calças.

papara
Ele PAPARA: prato turco que é feito com estoque obsoleto de pão e carne.

paparo
PAPARO, RA: aldeão ou homem do campo, simples e ignorante, que nada que se pareça, para o extraordinário, é
admirado e atordoado.

paparo
PAPARO: Ancient indígenas do Istmo do Panamá.

paparulo
Paparulo, o: na Argentina e Uruguai e coloquialmente, desajeitado, ignorante, ingênuo.

papaso
PAPASO: No Peru, besouro preto.

papatla
Papatla: Planta herbácea família dos heliconiaceas que cresce ereto, haste delgada de 1 a 3 m, altura e folhas grandes
ovais.

papatrigo
Papatrigo: Município espanhol na província de Ávila. -( Papatrigo com um capital P 41.

papayán
Papayan: Aperitivo que é feito com massa de milho misturada com cozido sem caldo de carne, purê de feijão, açúcar
mascavo, carne de manteiga e sal.

papazo
PAPAZO: Em Puerto Rico, um tapa na cara.

papazuela
Papazuela: No México, Tamale de acelga.

papel
PAPEL: Coloquialmente, jornal diário.

papel
PAPEL: Impresso que não chega ao livro de forma.

papelillo
Papelillo: No México, Razorback, peixe.

papelon
PAPELÓN, at: em Porto Rico e aves de pássaro falante, cor amarelo palha ou creme de baixo.

papet
Papet: Suíço tradicional guisado

papialbo
HARRIER: Salamanca, Marta.

papillot
Papillote de pt: alimentos cozidos e servidos em um alumínio de envoltório de papel ou folha de pergaminho. Também
o papel de parede.

papiotl
Papiotl: No México, cuitlacoche ou huitlacoche, fungo parasita.

papirota
Papirota: Moeda de cobre em Chambéry.

paprikache
Paprikache: Húngaro Ragu com páprica e o creme azedo, feito com carne branca ou peixe.

papu
PAPUANO; Natureza da Papua-Nova Guiné, um país da Oceania.

papullo
Papullo: No México, cahuayote, planta de escalada. Também papuyut

paques
Pâques: No México, o prazo para as pequenas tortilhas dobrado ao meio.

par
TORQUE: em alguns países, membros da alta nobreza.

para
Para: Pequena Constantinopla, também chamada de moeda de prata de meidina.

parabutlerita
PARABUTLERITA: Minerais de sulfato minério; simples sulfato de ferro, hidroxilado e hidratado, dimórfico do butlerita,
que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

paraca
PARACA: No Equador e Peru, vento muito forte do Pacífico.

paraca

PARACA: No Equador e Peru, vento muito forte do Pacífico.

paraceratherium
INDRICOTHERIUM: Herbívoro Animal pré-histórico que viveu na Ásia durante o período Oligoceno e está relacionado
com o rinoceronte branco.

parachi
Eduardo: Língua iraniana falada por um grupo étnico do Afeganistão.

parada
STOP: barragem em um rio.

paradamina
Paradamina: Zinco simples arseniato, hidroxilado e anidro, cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

paradera
PARADERA: Sagacidade para caçar pássaros, também chamados de telha e repalo.

paradera
PARADERA: Madeira prateleira é colocada onde a gaiola de perdiz.

parafisis
PARÁFISES: Estruturas para a proteção de gametângios que aparecem em organismos vegetais diferentes.

paraga
PARAGA: Muito forte brisa do Pacífico.

paragauda
PARAGAUDA: Faixa de ricamente decorada ouro fixando-se nas bordas inferior do escudo ou túnicas bizantinas.

paraglosia
Paraglosia: Inchaço da língua.

paragonita
Paragonite: Alumino-filossilicato de sódio anidro e hidroxilado que contém folhas de mica e cristaliza no sistema
monoclínico.

paraguas
GUARDA-chuva: Uma pessoa ou coisa que servem como abrigo e proteção.

paragudú
Paragudu: Um género de diagrama de cobras da Índia.

paragüitas
Palma de guarda-chuva: No México, codorna de fungo.

paralar
PARALAR: Colocar pregos para formar um andaime.

paralaurionita
Paralaurionite: Hidroxi-cloreto de chumbo, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

paralción
PARALCION: Martim-pescador.

paramelaconita
Paramelaconite: Simples óxido cobre, anidro, que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

paramento
REVESTIMENTO: Cobertores de cavalo ou jaquetas.

parana
PARANÁ: 1:estado do Brasil.-2: grande Rio Sul americana enfrenta a Argentina, Brasil e Uruguai.

paranhos
PARANHOS: Cidade de Angola na província do Bengo.

parapetí
PARAPETÍ: Rio da Bolívia que nasce nos Cordilheira dos Andes e deságua a Bañados de Izozog, Pantanal boliviano.

pararrejalgar
Pararealgar: Eu arsênico anidro enxofre simples, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

parasange
Parasange: Medida para estradas e caminhos que usaram os hebreus.

paratacamita
PARATACAMITE: Haletos de minerais de minério, Atacamita grupo; hidroxi-cloreto de cobre e zinco, anidro, que
cristaliza no sistema trigonal romboédrica e hexagonal.

paratha
PARATHA: Flatbread típica dos povos do subcontinente indiano, feito em uma frigideira.

paravauxita
Paravauxite: Fosfato de ferro e alumínio, hidroxiladas e hidratado cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

parcent
PARCENT: Município espanhol na província de Alicante.

parcha
MARACUJÁ: Pasifloracea americano planta tropical.

parchada
PATCHED: Salamanca, abundância.

pardal
PARDAL: Figurativo e familiarmente, homem bellaco e astúcia.

pardal
PARDAL: Calcário moído.

pardo
Brown: Moeda de prata baixa, que os portugueses fizeram cunhar nas Índias, e ele correu em Goa e na costa de
Malabar.

pardo de reales
Pardo real: o nome que os portugueses estavam nas Índias Ocidentais para o doblón de um espanhol a 8.

pardo real
Pardo real: nome que os portugueses foram em Goa e na costa de Malabar peso forte em Espanha.

parfait
Mil-folhas: Sobremesa sorvete com uma grande proporção de creme que dá consistência e suntuosidade.

pargasita
Pargasite: Inosilicates de sódio, cálcio e magnésio, hidroxilado e anidro, cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

paria
PÁRIA: Em sentido figurado, pessoa excluídas as vantagens que beneficiam os outros.

paria
PÁRIA: Habitante da Índia, do estatuto insignificante, fora o sistema de castas.

pariana
PARIANA: Asteroide o número 347, da série.

parisién
Cabaré: Pastelaria clássica sobremesa, consistindo de um limão de esponja de enchimento frangipane e frutas

cristalizadas, coberto com merengue italiano e ouro para ferver.

parisis de oro
Ouro do parisis: moeda que eu inventei em França na S. XIV.

parisis de plata
Prata Parisis: moeda que eu inventei em França na S. XIV.

parm
Parm: Peso usado no Império Russo.

parnaso
PARNASSUS: Coleção de poemas de vários autores.

parnazuela
PARNAZUELA: Palon, pau para segurar a rede de caminhão.

paro
STOP: Nome genérico de diversas aves, com Bill reto, forte, asas arredondadas, cauda longa e forte társico.

parota
Parota: No México, guanacaste, árvore leguminosa.

parpaiola
Parpaiola: Moeda de cobre que decorreu em Itália.

parpallola
PARPALLOLA: Em Aragão e no passado, borboleta.

parque
Park: no militar, local de onde comida e vivanderos

parra
PARRA: Potenciômetro cerâmico, por meio de tinajuela com duas alças, que serve para armazenar mel.

parral
PARRAL: Semelhante ao pote cerâmico parra, mas mais velho que ela, usado para armazenar mel.

parralera
PARRALERA: Na Andaluzia e Extremadura, grande pérgula.

parralo
PARRALO: Parral, Bower, parralera.

parras
VIDEIRAS: Município do México, no estado de Nuevo León.

parreno
Francisco Pereira da Silva: espécie de seguidilla Murcia do movimento animado.

parres
PARRES: Municipoo espanhol na província das Astúrias.

parrilla
Grill: em germania, pônei, antigo aparelho de tormento.

parrulo
PARRULO: Moscóvia pato, pato selvagem, pato-real.

parsonsita
Parsonsite: Chumbo anidro de uranilo-fosfato ou fosfato de urânio e chumbo, que cristaliza no sistema triclínico e
pinacoidal.

partaloa
PARTALOA: Município espanhol da província de Almeria.

partenon
PARTHENON: Templo dórico que ele é preservado na acrópole de Atenas.

partenope
PARTENOPE: Asteroide n º 11 da série.

partenope
PARTENOPE: Nome antigo Nápoles.

partenopea
NAPOLITANO: flauta dupla empregada para as danças ou coros dos jovens garotas na antiga Grécia.

parto
PARTO, TA: Indivíduo Natural da Pártia, uma região da Ásia antiga.

parúlidos
Parulidos: Família de aves passeriformes, muitas vezes coloridas, arborícolas e insetívoros e habitantes do novo

mundo.

pasa
PASS: Uva seca.

pasa
PASS: tenho entre baixa que pode passar os navios.

pasaco
PASACO: Nome foi na Guatemala a um terço de sal.

pasaco
PASACO, CA: Bloco corajoso.

pasada
PASS: Stitch tempo que ocorre em vestuário para bordar ou consertá-lo.

pasadera
Pasadena: Náutica, sequência de três ou mais filasticas.

pasador
PIN: Pin de lapela que atribui a gravata com a camisa.

pasanda
PASANDA: Curry de carne muito popular na culinária da Índia e do Paquistão.

pascoíta
Pascoite: Sorovanadato, cálcio hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico e esfenoidal.

pascua
Páscoa: Festival celebrando os hebreus na memória da liberdade do cativeiro no Egito.

pascualcobo
Pascualcobo: Município espanhol na província de Ávila. (Pascualcobo com um capital P).

pascueta
PASCUETA: Margarita, planta com flores amarelas, comuns nos campos.

paseo
Passeio: nas touradas, paseillo.

pasera
PASERA: Pedra passa ou atravessa uma parede.

pasera
PASERA: Lugar para frutos secos para torná-los passas.

pasita
Pasita: Licor feito com passas, marinadas no conhaque, tradicional da cidade de Puebla.

pasittu
PASITTU: Demônio mitológico aquecimento era dedicado para arrebatar os bebês.

paska
PASKA: Pan de Pascua vem de países eslavos, preparados com manteiga, ovos e açúcar.

paso
PASSO: Desafectadas, degrau.

paspas
Você PASPÁS: Árvore indeterminada de Trujillo, cidade da Venezuela.

pastal
PASTAL: Na Colômbia, pastagem, terra de pasto abundante.

pastaza
PASTAZA: Rio do Equador e Peru, um afluente do Rio Marañón.

pastel
Bolo: Coloquialmente, corpo pequeno e pessoa muito gorda.

pastela
PASTILLA: massa folhada recheada com cebola, pomba ou frango, salsa e amêndoas, típicas da cozinha marroquina.

pastirma
PASTIRMA: Carne seca no ar, tradicional nas cozinhas do leste do mar Mediterrâneo.

pastis
PASTIS: Licor de anis típico da Provença.

pastitsio
PASTITSIO: prato tradicional da cozinha grega, semelhante da lasanha.

pasto
1.-grama: a bolota de carvalho.<br>2.-grama: Graminea muito crescido e açúcar que vive nas valas.

paston
PAXTON: Cordeiro já comer grama.

paston
PAXTON: Astúrias, pedaço de terra de má qualidade que deixa a grama.

pasula
PERS: No Uruguai e coloquialmente, pardal.

pata
PATA: Você baixa calça calças de perna.

patacón
Patacón: Peso de moeda de prata antiga de uma onça e corte com tesoura.

patada
KICK: em El Salvador, fedor da respiração.

patan
PATAN: Membro da tribo do pinto no Paquistão.

patardo
Patardo: Pequena moeda de cobre na Flandres.

patarra
Patarrá: Na Andaluzia, brincadeiras, apatia, falta de graça e vivacidade.

pataza
PATAZA: Termo pejorativo que se aplica para os indígenas ou mestiços, atribuindo características dos próprios pés
com maior do que os brancos ou ©.

pate
PATE: em Blasonica, aplicam-se à Cruz de extremidades que algo queimado.

pate
PATE: Pasta de fígado de porco.

patear
KICK: Em Espanha e coloquialmente, viaje longas distâncias a pé.

pateco
PATECO. -No Chile, curto as pernas.

