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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

patera
PATERA: placa de fundo pouco usado em cerimônias e rituais religiosos na antiguidade.

paterna
Pai: Em Honduras e El Salvador, guabo.

patero
PATERO: Costalero que é colocado no final do trabajadera responsável por jogar o passe para revirás-los ou voltas da
etapa.

patilé
Pisca: Transporte de barco usado no rio Ganges.

patillero
PATILLERO: Patizambo.

patillo
PATILLO: pato-real.

patillo
PATILLO: Bludgeon o pastor.

patin
SKATE: Nome que ocorre em Tudela e outras cidades costeiras para a atração da feira chamada em outros lugares,
slide.

patin
SKATE: Na Colômbia, escarpin, tipo de zapatico.

patirro
PATIRRO: Chilote Vulgarismo pela cura, padre ou pastor.

patín
SKATE: Em Alava bem artificial, água de vazamentos.

patmos
PATMOS: Pequena ilha do Dodecaneso, no arquipélago do mar Egeu.

patna
PATNA: Distrito e cidade da Índia, nas margens do rio Ganges, no estado de Bihar.

pato
Pato, ta: palmípeda aves aquáticas, com bico achatado e pernas curtas com juntaram os dedos uns aos outros por uma
membrana, que lá são várias espécies, sendo doméstica qualquer um deles.

patoca
CHELONODON: Cobra venenosa de cerca de 45 cm. cauda longa, grossa e curta.

patoco
PATOCO: sul-americano indígenas pertencentes a uma tribo de carro da cidade.

patol
PATOL: No México, Colorin, semente da zompantle.

patola
PATOLA: guitarra usada na Birmânia para acompanhar o canto.

patolli
PATOLLI: jogo antigo da América pré-hispânica.

patoquilla
PATOQUILLA: Cobra muito venenosa do grupo da solenogrifos, também chamado vinte e quatro, porque é crença
vulgar, que o indivíduo picado por ele só vive 24hrs.

patorrillo
PATORRILLO: Prato típico de La Rioja e Navarra, feito com tripas de cordeiro.

patras
PATRAS: Cidade da Grécia na periferia da Grécia ocidental e Prefeitura de Acaia.

patricia
PATRICIA: Asteroide o número 436, da série.

patrinita
Patrinita: enxofre bismuto, chumbo e cobre em agulhas cinzas chumbo rômbicas.

patriota
Patriota: Na Nicarágua, Tanchagem.

patriota
Patriota: Cuba e coloquialmente, nota ou moeda de um peso.

patro

EMPREGADOR: Em Navarra, Prairie.

patroclo
Pátroclo: Asteroide o número 617 da série.

pauje
PAUJE: Na Bolívia, par de orelhas atadas pelo chala.

paujiles
Mutum: Ave Gallinacea da América tropical. MUTUNS: Plural de Mutum.

paují
Mutum: Árvore de fruta agradável que tem a distinção de ser assaltada por uma pera grossa em forma de pedúnculo.

paulina
PAULINA: Número de asteroide 278, da série.

paulo
Paulo: Moeda de prata nos Estados Papais.

pauly
PAULY: Número de asteroide 537, da série.

paupiette
PAUPIETTE: Receita clássica francesa de peixe, consistindo de um bife fino, recheado, enrolado e amarrado, fervido
em caldo de carne ou de vapor.

pauto
Eu PAUTO: Honduras e coloquialmente, pacto com o diabo.

pava
PAVA: fole grande usado em alguns fornos metalúrgicos.

pavo
Turquia: Pássaro galliforme nativo da América, maior do que a galinha, pescoços compridos e sem penas de que aqui,
assim de cabeça, uma marca vermelha.

pavo
Turquia: na Costa Rica, franja.

pavo
Turquia: Cidade dos EUA, no estado da Geórgia e Condado de Thomas.

pavonita
Pavonita: Eu enxofre simples prata e bismuto, anidro, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

pavón
Pavón: Constelação Celeste localizada nas proximidades do polo Antártico.

pax
Pax: Número de asteroide 679, da série. -(Pax com um capital P).

paya
Paya: Pesa usados no Sião.

payoc
Payoc: Medida para os agregados no Império Russo.

pazuzu
PAZUZU: Em Assírio e acádio, mitologia suméria, rei dos demônios do vento, filho do Deus Hanbi.

pa¿os menores
PANOS menores: Vestindo apenas cuecas.

pájaro
Pássaro, ra: pessoa muito sem escrúpulos e astúcia.

páparo
PAPARO: em Venezuela, pássaro aquático do Zulia.

páridos
Peitos: Família de paseritormes de aves que inclui os queimadores de carvão e os pinguins e habitam a Europa, Ásia,
África e América do Norte.

peaje
PEDÁGIO: direito de trânsito.

peal
PEAL: Na América, ligar que ele lança um animal para derrubá-lo.

peará
Peara: Veronese tradicional molho feito com migalhas de pão, carne de carne de frango, medula de carne e pimenta
preta.

pearceíta

Pearceite: Eu enxofre arsenieto de cobre e prata, com impurezas de zinco, ferro e antimônio, que cristaliza no sistema
trigonal e hexagonal escalenoédrica anidro.

pecadero
BERLINS: Na América, tabernas, gambling den ou outro site, onde é um exposto ao pecado ou passar.

pecel
PECEL: Molho popular na Indonésia, feita de amendoim, servido com legumes cozidos.

pecero
PECERO: Que faz ou vende peixe.

pecero
PECERO: Jesus disse ser o touro preto fosco acastanhado.

pechil
PECHIL: Salamanca, bloqueio.

pechina
PECHINA: Município espanhol da província de Almeria.

pecho
PEITO: Salamanca, trava, trava.

pechuga
Mama: Coloquialmente, encosta, encosta, encosta íngreme.

pecina
PECINA: Aragão, rina, pendência, riot.

pecora
PECORA: Carne de vaca ou ovelha de cabeça.

pectolita
Pectolite: Silicato de cálcio e sódio, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

pecul
Peculiar: Pesa mais utilizada no Japão.

pedale
Que saco: medida Linear em Roma.

pedegosa
PEDEGOSA: Em Salamanca, espécies de peixes que são extraídos do pinheiro; resina.

pedocal
Pedocal: Subdivisão da ordem zonal do solo.

pedorra
Pedorra: Honduras e coloquialmente, metralhadora, pistola automática.

pedraza
PEDRAZA: sul-americano indígena pertencentes a uma tribo da família chibcha, que vive na Colômbia.

pedreguer
PEDREGUER: Município espanhol na província de Alicante.

pedrero
PEDRERO: Toledo, o rapaz de pedra, exposito.

peer
PEER: Computador, cada um deles termina em uma conexão ponto a ponto.

peganum
Peganum: Planta género botânico fanerógamas recente família Nitrariaceae, anteriormente incluído na família
zygophyllacae.

pegea
PEGEA: Náiade das fontes.

pego
PEGO: Município espanhol na província de Alicante.

pegojo
PEGOJO: Árvore selvagem de Cuba da Terra média e baixa, dando a resina por incisão.

pegolla
PEGOLLA: Salamanca, gosma, gesso.

pegostrar
PEGOSTRAR: Salamanca, colar uma coisa fortemente.

peguerinos
Peguerinos: Município espanhol na província de Ávila. -(Peguerinos com um capital P).

pegullero
PEGULLERO: Uma espécie de não-ordenada ou leilão de antigos leitos.

peicote
PETICOTE: No Panamá, anágua.

peito
PEITHO: Asteroide o número 118, da série.

peje
PEJE: Homem astuto, perspicaz e diligente.

pejibaye
PIJIBAY: Na Nicarágua, uma variedade de óleo de palma, de fruta amarela.

pejibaye
PEJIBAYE: Costa Rica, Honduras e Nicarágua, árvore das palmeiras tropicais húmidas, comestíveis de frutas e folhas
que serve para telhados de casas.

pejojo
PEJOJO: Árvore resinosa Cuba, forte madeira e amarelo avermelhado, apreciável para a construção de móveis e
carpintaria.

pelada
BARE: Uma fruta do cacto, pera espinhosa, chula.

pelagatos
PELAGATOS: Na Colômbia, nome de uma cobra venenosa.

pelaya
PELAYA: Família de peixes chatos do citharidae, com olhos no lado esquerdos e grandes flocos.

pelayo
PELAYO: Rei visigodo vitorioso em Covadonga.

pelayo
PELAYO: Criança que foi enquadrada na seção infantil do partido super-duper ou tradicionalista.

pelechar
PELECHAR: Salamanca, prosperar, melhorando a fortuna.

pelendona

PELENDONA: na cidade de Renieblas soriano, mulher feia, angular e aspecto primitivo.

pelias
PÉLIAS: Rei de Iolco, filho de Poseidon.

pelioma
Pelioma: Lívida mancha na pele.

pelma
Delma: Comida que fica no estômago.

pelma
Delma: Planta de pé.

pelmax
PELMAX: Brasil madeira usada na construção naval.

pelo
CABELO: em pedras preciosas, raya opaco que retira valor.

pelocho
PELOCHO: Pappus, o cardo.

pelocho
PELOCHO: Pássaro sem penas; pombo do bebê recém-nascido.

peloponeso
PELOPONESO: Península da Grécia, separada do continente pelo istmo de Corinto, também chamado de Moreia.

pelosa
PELOSA: na Germânia, saya, casaco, manta, cobertor.

pelota
Bola: Bola elástica que é feita de materiais diferentes e de vários tamanhos, já sólidos e firme, já ocos e cheios de ar e
costumava jogar.

pelu
PELU: Árvore leguminosa de madeira muito cara e difícil do Chile.

peludo
PELUDO: Na América, espécie de tatuejo ou tatu, tendo o corpo coberto de pelos muito longos.

pempek
PEMPEK: Deleite gastronómico, originária da cidade de Palembeng, feito com peixe e sagu.

pena
PENA: Caneta.

penacho
Pluma: Massa de ar supersaturada de vapor de água que muitas vezes contém poluentes sólidos, líquidos ou gasosos,
derramado para a atmosfera por uma chaminé.

penaga
Penang: Austrália madeira utilizada em carpintarias e marcenarias.

penates
PENATES: Deuses da família da Roma antiga.

penáguila
PENÀGUILA: Município espanhol na província de Alicante.

pencazo
Pencazo: Na Nicarágua, queda precipitada.

pendejo
PENDEJO: Na Andaluzia, visco.

penero
Eu barco: em Chile, marisqueador.

penero
Eu barco: barco de pesca típico da ilha de Margarita.

penélope
PENELOPE: Asteroide número 201, da série.

peng
PENG: Na mitologia chinesa, emergiu pássaro gigante de kun.

peni
Peni: Pequena moeda de prata na Inglaterra.

penikisita
Penikisite: Fosfato hidroxilado em bário, magnésio e alumínio que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

pening
Pening: Pesa usado na Alemanha.

penkwa
PENKWA: madeira dos W. da África usado em marcenaria, também conhecido como Mbero.

pentadrachmon
Pentadrachmon: Usado em moedas de prata de Grécia.

pentagonita
Pentagonite: Filossilicato hidratado de cálcio e vanádio, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

pentesilea
PENTESILEIA: Número de asteroide 271, da série.

pentlandita
Pentlandite: Anidro simples sulfeto de ferro e níquel, com impurezas de cobalto, prata, níquel, que cristaliza no sistema
isométrico e hexoctaedrico.

peñacerrada
PEÑACERRADA: Município espanhol na província de Álava.

peñascosa
PEÑASCOSA: Município espanhol na província de Albacete.

peon
PEÃO: Colmeia de abelhas.

peon
PEÃO: A peça de xadrez.

peora
PEORA: No Equador, deterioração de uma propriedade.

pepa
PEPA: em El Salvador, caju.

pepitada
PEPITADA: Um tipo de sopa feita com as sementes de melão, popular na culinária sefardita.

pepito
PEPITO: Em Cuba, jaimito, criança com um descaramento imprópria durante os seus anos.

pepito
PEPITO: pão alongado recheado de creme ou chocolate.

peque
Pequeno: Pequena medida para os agregados na Inglaterra.

per
POR: Relação financeira.

pera
PERA: inflamação que formam geralmente é nos cascos das ovelhas gado.

pera
PERA: Aluguel ou alvo lucrativo ou descansado.

pera
PERA: anel do chamador ou interruptor de luz.

pera
PERA: barba pequena em punta.

peraga
PERAGA: Asteroide n º 554 da série.

perantón
Peranton: Alguém muito elevado.

perca
POLEIRO: Rio de peixe Teleósteo da subordem acantopterigios, comestíveis, oblongo, cobertos com dura e áspera,
escamosa verde-corpo na parte de trás, prata na barriga e ouro com listras pretas nas laterais.

perca
POLEIRO: Na Extremadura, perda.

percaza
PERCAZA: Em Alava, Snipe, pássaro.

percha
GANCHO: Ave de Alava, Bis-bis.

percha
GANCHO: No Equador e coloquialmente, mulher solteirona.

percha
GANCHO: Uma espécie de bolsa de ombro por caçadores, costumávamos para ficar nele, as peças que matam.

percha
GANCHO: Cada um fixo nas suas extremidades de cabrestante para o tajamar, braçadeira de madero.

perchon
O PERCHON: Polegar da videira em que a poda deixou mais buds do conveniente.

perchon
O PERCHON: Em alguns municípios de Alicante, afiada Puxe rápido que dão os cavalos quando eles estão envolvidos.

perchon
O PERCHON: Carpintaria, rehundida parte da bancada do carpinteiro, usada como ferramentas.

perchon
O PERCHON: no Alcarria, bloqueio grande, rústico e artesanal, fabricados por ferreiro e permanente nos portões de
curral e portas maiores que as dimensões comuns.

perdigón
Pelota: Cada pista miçangas formando munição de caça.

perdines
PERDINES: Salamanca, crânio, perdida.

perdita
PERDITA: satélite do planeta Urano.

perea
PEREA: Antiga região localizada a leste do rio Jordão, que fazia parte do Reino de Herodes o grande.

perejido
PEREJIDO: Salamanca, albérchigo.

perero
Perera: Soldado que levou vantagem de menor o risco que apresentou que não funcione.

perero
Perera: Canaherla, instrumento para apanhar fruta alta.

peret
PERET: Uma das três estações do ano egípcio.

perhamita
Perhamite: Fosfato hidroxilados e hidratado de cálcio, alumínio e silício que cristaliza na sistema trigonal e hexagonal
escalenoédrica.

periandro
Periandro: um dos sete sábios da Grécia.

perica
Nilson: Em Colômbia e Panamá, grande faca, facão.

perica
Nilson: Almofada em que os pinos estão presos.

perica
Nilson: É chamado assim o Valete de ouros.

perica
Nilson: Desdenhoso careta entre jogadores de cartas, que variam de companheiros, para comunicar que um leva o ás
da amostra.

periclasa
Periclase: É um mineral de óxido de magnésio que cristalisa-se no sistema cúbico e hexaoctaedrica classe.

perico
PERICO: Aspargos grandes.

perieco
PERIECOS: Disse de alguém em relação a outra, localizada no mesmo paralelo, mas no meridiano oposto da terra.

perifetes
PERIPHETES: Na mitologia grega, gigante filho de Hefesto e Anticleia, chamado o portamaza.

perilla
BOTÃO: Interruptor de luz.

perillo
PERILLO: Na Andaluzia, variedade de azeitona.

peritas en dulce
Doce PERITAS: pessoas ou animais de excelentes qualidades.

perletica

PERLETICO, CA: Muito magra e doente.

pernada
PERNADA: Náutico, filial, sucursal ou perna de qualquer objeto de uma placa.

perolo
Pot: Em Espanha, perol de tamanho grande.

perolo
POT: Pedra do seixo, seixo, mais ou menos arredondadas.

perolo
POT: determinado.

perote
PEROTE: No Peru, fantoche.

perote
PEROTE: No Equador, mote que é dado a alguns pássaros negros que se assemelham a corvos.

perra
CÃO: em Honduras, piada.

perra gorda
CÃO gordo: Moeda de 10 cêntimos velho.

perrera
Canil: É coloquialmente, filho de birra.

perrigina
PERRIGINA: Uma espécie de dermatose de urubu.

perrilla
BOTÃO: No México, terçol.

perro
Cão, arr: animal de estimação de mamífero da família dos canídeos, em tamanho, forma e pele muito diferente, de
acordo com as raças, cheiro muito fina, inteligente e leal ao seu dono.

perronilla
PERRONILLA: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, lar, doce feito de farinha, ovos, manteiga e açúcar.

perrucho
PERRUCHO, CHA: Ineducado ganancioso, rude, rústico.

perrucho
PERRUCHO: Rose Bud por abrir.

perruna
BARKING: Pão muito moreno, peneira de farinha, que normalmente dado aos cães.

perry
PERRY: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

persefone
PERSÉFONE: Nome grego de Proserpina.

perséfone
PERSÉFONE: Asteroide número 399, série.

persillade
Salsa: tempero consistente em uma mistura de salsa picada com especiarias, usado nas cozinhas francês e grego.

pertinax
PERTINAX: Roman Emperor, sucessor do Comodo.

pertita
PERTITES: Tectosilicato; mistura de feldspato potássico e plagioclásio.

perto
PERTO: Bolt, trava, pino.

peruco
PERUCO: Em Alava, pereiras selvagem.

peryton
PERYTON: Animal fictício que combina as características físicas de um veado e um pássaro.

pesa
PESO: Na Colômbia, carnificina.

pesea
Pesea: Em Cuba, má pessoa.

pesera
PESERA: Quantidade pesada, pesando ao mesmo tempo.

pesoz
PESOZ: Município espanhol na província das Astúrias.

pestana
Guia: Salamanca, saliência da rocha que serve como abrigo.

pestana
Guia: cada um deles, cabelos que há nas bordas das pálpebras, para defesa dos olhos.

pestañi
PESTANI. -No calo linguagem, significa "a polícia".

pestillo
TRAVA: em Porto Rico, namorado, pretendente.

pestiño
PESTIÑO: Natal doce ou da semana Santa, típica em Espanha.

pestoño
Pestono, Nd: no Chile, que pisca ou pisca muito.

petacas
BALÕES: No México, ancas, nádegas.

petaco
Pinball: Palencia, silêncio eu puxar para o fio dental.

petacon
PETACON: Na Argentina, um tipo de bolsa de couro usado para exportação do tabaco.

petacon
PETACON: No Peru é chamado assim a planta conhecida como orelha do abade.

petacon
PETACON: Um tipo de bug ou ixodes que permanece escondido, enquanto há luz.

petalita
Petalita: Silicato de alumínio do lítio, que cristaliza no sistema monoclínico. Também chamado castorita.

petaquilla
Petaquilla: Capacho, folhas de punnet de grama Esparto ou palm.

petardo
Fogos de artifício: 1. -Em minas, pequenas fogão. -2: arma de fogo, cuja forma se assemelha a um grosso morterete de
bronze.
PD. -A palavra patardo está correto, quando se refere a uma moeda.

petate
MOCHILA: Coloquialmente, homem desprezível.

petatlán
Petatlán: Município do México, no estado de Guerrero.

peterete sinónimos
PETERETES-doces, petiscos saborosos-. usada no plural.

petiñoso
PETINOSO: Salamanca, leganoso.

peto
BIB: Em Cuba, peixes grandes, comestíveis, de azul pelo lombo e barriga mais pálida.

peto
BIB: Parte inferior do escudo da tartaruga.

petoc
Petoc: Moeda de cobre de Rússia.

petona
PETONE, at: Voyeur, golisquero, Nosy.

petorra
PETORRA: no vale do Ebro, terçol.

petrel
Painho: Município espanhol na província de Alicante.

petremene
Petremene: Pequena moeda de cobre em Trier e em quase toda a Alemanha.

petrenca
PETRENCA: No Chile, menina que sobe empoleira, ou gosta de fazê-lo.

petrina
PETRINA: Asteroide o número 482, da série.

petrodromo
PETRODROMO: Uma espécie de jumper de musaranho de Moçambique, que vive entre as rochas e se alimenta de
insetos.

petrola
PETROLA: Município espanhol na província de Albacete.

petron
Petron: Moeda de prata nos Estados Papais. -

petzita
Petzite: Anidro Telureto de prata e ouro, com impurezas de mercúrio e cobre, que cristaliza no sistema isométrico e
giroidal.

peuco
SAPATOS: No Chile, dia predatória de ave semelhante ao Falcão.

pez
PEIXE: Excremento de um recém-nascido.

pez
PEIXE: Muito prolongado de trigo na época.

pez
PEIXE: Substância resinosa, lustroso, quebradiço e amarelado cor marrom, que é obtido a partir de terebintina e que,
misturado com lã e outros materiais, serve para calafetagem de barcos de madeira.

peza
PEZA: Moeda de ouro em Portugal.

pezcollón
PEZCOLLON: Aragão, beliscar.

pezote
PEZOTE: Em Álava, la ESPIGA de grãos de milho.

pezón
MAMILO: na Germânia, alça da bolsa.

pezzottaíta
Pezzottaite: Silicato alumínio anidro de césio, lítio e berílio, que cristaliza no sistema trigonal e ditrigonal dipiramidal.

pénjamo
PENJAMO: Município do México, no estado de Guanajuato.

phaeo
PHAEO: Asteroide o número 322, da série.

phibalura
Swallow-tailed: Gênero de aves passeriformes pertencentes à família das cotingidos, nativa conhecida como
encontrada, anambes ou tesoritos América do Sul.

philippina
Philippina: Asteroide número 631, da série. -( Philippina com um capital P 41.

phillips
PHILLIPS: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

phillipsita
Phillipsite: Série de três minerais, Aluminossilicato de alcaloide, cálcio, potássio e sódio, que cristalizam no sistema
monoclínico e prismático.

phirza
PHIRZA: Asteroide o número 267, da série.

phyllis
PHYLLIS: Número de asteroide 556 da série.

pia
PIA: Cada um dos suportes em que deite os cubos nas caves.

pia
PIA: pássaro corvido de Honduras.

piadina
PIADINA: Flat pão feito de farinha de trigo, de origem italiana, típica da Romagna.

piañe
PIANE: Chiloé província do Chile, variedade de batatas.

piapi

PIAPI: Austrália de madeira usada para embalagem e corpos.

piar
IRAP: Na Germânia, beba vinho.

piastrina
Bush: Moeda de velo na Toscana.

piatcopie
Piatcopie: Moeda de velo na Rússia.

piba
PUBA: Salamanca, em pipa, abóbora sementes.

pica
Paica: Medir o comprimento entre os turcos.

picabarrenos
PICABARRENOS: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, pica-pau.

picachos
PICOS: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Choix-

picador
CHOPPER: Tocos para cozinha.

picador
CHOPPER: Tocos para cozinha.

picaña
BASTÕES: município de Valência.

picaño
PICANO: Patch que é posto sobre os sapatos.

picas
ESPADAS: Palo do baralho francês.

picatón
PICATON: Salamanca, tradução de uma pedra, transformando-o no sentido de maior comprimento.

picazar
Picazar: Salamanca, pique, beliscar.

pichalbo
PICHALBO: em ribera del Duero, espécie de gato selvagem.

pichel
JARRO: jarro alto com tampa.

pichero
PICHERO: Em Venezuela, um tipo de creme.

picheta
PICHETA: Bico do jarro.

pichete
PICHETE: Em Honduras, lagarto.

pichicho
PICHICHO: Alhajuela de pouco valor, ornamento pesado, barato e de mau gosto.

pichirri
PICHIRRI; Acariciar as crianças.

pichirri
PICHIRRI: fim da coluna vertebral do frango.

pichirri
PiCHIRRI; Na Colômbia, algumas espécies de aves.

pichirri
PUCHIRRI; Na Colômbia, algumas espécies de aves.

pichola
Pichola: Medida para vinho na Galiza.

pichorra
PICHORRA: Em plantas de Barranca, a província do Peru, a gema ou botão.

pichorra
PICHORRA: Bacia, Pamplona e vale de Goñi, terçol.

pichote
PICHOTE: Figurativo e familiarmente, disse que é pessoa muito boba ou sem fé.

pichote
PICHOTE: Indian sul-americano de uma tribo extinta de grupo caraça.

picia
PICIA: Coloquialmente, incorreta ação que provoca danos ou ferimentos.

picka
Picka: Asteroide número 803, da série. - . (Picka com P. letra maiuscula).

pickeringia
Pickeringia: Número de asteroide 784, da série. -(Pickeringia com um capital P).

picnita
PICNITA: Alumínio Natural, variedade de Fluosilicato de Topázio.

pico
Pico: Ferramenta Cantero, com dois opostas pontas afiadas e enastada em um cabo longo de madeira, que serve
principalmente para moagem de pedra.

pico
Pico: No Chile, cirrópodo carne branca crustáceos comestíveis.

pico
Pico: pássaro carpinteiro.

picoli
Picoli: Pequena moeda de velo nos Estados Papais.

picota
CEREJA: Náutico, bar bifurcada onde repousa o PINO em torno do qual gira o guimbalete.

picotita
PICOTITA: Mineral do grupo do espinélio, de cromo, ferro e magnésio.

picrofarmacolita
Picropharmacolite: Arseniato um pouco de cálcio e magnésio, hidratado, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

pictos
PICTOS: tribo que habitavam a Escócia até o S. X.

picuda
BICO: Em Colômbia, Porto Rico e Venezuela, barracuda, agulhões acantopterigio.

picudo
GORGULHO: em El Salvador e México, muito prejudicial inseto que destrói a planta do algodão.

picudo
GORGULHO: Cuspir, cuspir.

picul
Picul: Peso usado na China.

picuta
PICUTA: no chileno província de Chiloé, espécie de enxada pontiaguda.

picuta
PICUTA: Na província chilena de Chiloé, monte alto e íngreme.

pide
PEDIDOS: Tipo de pão sírio, típico da cozinha turca.

pides
: ASK é um erro de transcrição. Deve-se notar: FIDES-FIDES: asteroide número 37 da série.

pides
Você PERGUNTE: asteroide número 37, da série.

pido
Eu pergunto: jogo infantil.

pido
Eu chamo: em geral, os jogadores de voz usado para reivindicar que os juízes, ao deliberar sobre uma duvidosa ou
suposta falta de um jogador oponente.

pie
PÉ: Estambrada de lã para as dobras.

pie
PÉ: Unidade de comprimento de origem natural, com base em pé humano, usado por civilizações antigas.

pie
PÉ: Haste das plantas.

piedra
Pedra: Lugar ou site onde deixou a criança abandonada.

piedra de luna
Selenita: variedade de adulária da joia, branca e iridescente de toque de aplicativo.

piedrahita
Piedrahita: Município espanhol na província de Ávila. -(Piedrahita com um capital P).

piedralaves
Piedralaves: Município espanhol na província de Ávila. -(Piedralaves com um capital P).

piedro
DISSE: Nome dando na Colômbia em uma árvore de madeira incorruptível.

pierretta
PIERRETTA: Asteroide número 312, da série.

pierriére
Pierriere: Guerra medieval tipo de máquina de catapulta projetado para empurrar as paredes e as tropas de
fortificações.

pietá
Pietà: Nome dado por artistas italianos para a descida da Cruz.

pifo
PIFO: em germania, capote ou tudesco curto.

pigeonita
Piroxena: Inosilicates sem alumínio-magnésio anidro, ferro ou cálcio, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

pigidio
PIGÍDIO: Telson, segmento ou casulo pós-anal corpo de vários metamerizados de invertebrados, como artrópodes e
terminal.

pigidio
PIGÍDIO: Região traseira ou cauda do corpo trilobitomorfos, formada pela fusão de vários segmentos.

pigidio
pigídio: último anel do fluxo de anelídeos corpo.

pigme
Pigme: Medida linear na Grécia.

pigonil
PIGONIL: Na América, o nome vulgar de uma planta da grama.

pigorro
Pigorro: Em Salamanca, presa que é usada na exigência de preparo mais fácil e leve. . Zagal do gado.

pigricia
PIGRICIA: No Equador, pobreza.

pihtije
PIHTIJE: prato sérvio semelhante ao aspic, feita com carne de qualidade porco está inferior em forma de colar
semiconsistente gelatinoso.

pihuelas
PIHUELAS: Grilos que aprisiona os prisioneiros.

pijiada
PIJIADA: Hit grande e forte.

pijote
PIJOTE: Haste do leme que é inserido a fêmea.

pike
PIKE: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

pikilia
PIKILIA: Prato grego que é tomado como entrada ou degustação.

pila
BATERIA: Dispositivo, geralmente pequeno, em que a energia química é transformada em energia elétrica.

pila
BATERIA: Paróquia de paroquianos.

pila
BATERIA: Conjunto de lã que é cortada a cada ano, pertencentes ao proprietário.

pilada
MOAGEM: Descamação, descamação. -

pilada
MOAGEM: Em Salamanca, Jesus é da castanha seca.

pilada
MOAGEM: A quantidade de argamassa amassada uma vez.

pilada
MOAGEM: Lote, muitos potes iguais.

pilaf
PILAF: Arroz sofrito e depois cozido.

pilaga
PILAGÁ: Grupo indígenas guaicurú, na província argentina de Formosa.

pilagas
PILAGAS: povo indígena do grupo de guaicurues que vive no centro da província argentina de Formosa.

pilar
PILAR: descascar o feijão no pylon.

pilar
PILAR: Município do Brasil no estado de Alagoas.

pilav
PILAV: Nome de vários pratos turcos que são preparados com base em arroz, bulgur ou massa.

pilcaya
Pilcaya: Município do México, no estado de Guerrero.

pilcha
INSUCESSOS; Jiron de couro que é deixado pendurado como marcas da garganta do gado ou da cabeça deles couro.

pilcomayo
PULCOMAYO: O Rio de la Plata Basin que atravessa a Bolívia, Argentina e Paraguai, também chamado Araguay.

pilento
PILENTO: Tipo de boia que tem quatro rodas e uma caixa, que está suspenso no meio da caixa, para que os golpes do
eixo não são violentos.

pileta
PISCINA: Na Argentina e no Uruguai, calha.

pilila
GAZE: hen Henrique.

pillar
Pilar: Na Germânia, jogar dinheiro armadilhas.

pillauca
PILLAUCA: No Chile, mentira, bola, swindle.

pillavan
PILLAVAN: León, pillete, também.

pillo
PILLO: pássaros vadeando espécie de Íbis.

pilluca
PILLUCA: No Chile, jogar vários lotes, em que os jogadores, geralmente meninas, fazem malabarismo com cinco
pedras, manejandolas com uma mão de espécies.

pilo
PILO: Bush chileno de shell usado como emético.

pilo
PILO: Jogando o velho Lance ou lança como arma.

piloña
PILOÑA: Município espanhol na província das Astúrias.

pilote
PILOTE: Na Extremadura, filho adotado.

piltra
Colegas de quarto: 1: em Salamanca, copo de vinho-2: folia, em Salamanca, jarana, piada.

piltrafa
PILTRAFA: Na Argentina, Chile e Peru, pechincha, vantagem,

piltre
PILTRE: No Chile, eu aguachento.

piltre
PILTRE: Em Chile, enrugada e direto como o breva, pela maturidade excessiva.

piltrin
PILTRIN: em algumas partes do Chile, caspa da cabeça.

piltro
PILTRO: na Germânia, garçom do rufião.

piltroco
PILTROCO: em Salamanca, entorse.

pilum
Pilum: Soldado arma de base Roman Legionary.

pima
PIMA: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

pimas
PIMA: Pueblo indianos que viviam no sudoeste da Arizona e noroeste do México.

pimpirlo
PIMPIRLO: Salamanca, protuberância que deixa os peões no handspun lã.

pimplo
Eu PIMPLO: inseto Hymenopterans de cabeça achatada, pernas longas em uma cor laranja, corpo robusto e
prolongado, preto azulado, que habita em todos os países.

pimplon
PIMPLON: Nas Astúrias e Cantábria, cachoeira.

pin
PIN: Logotipo ou pequeno motivo é continuado nas roupas.

pina
ABACAXI: Etapa concluída em punta.

pina
ABACAXI: Espiga de milho, especialmente quando não tem nenhuma farfolla.

pina
ABACAXI: conjunto de pessoas ou coisas juntas ou agregadas de perto.

pina
ABACAXI: Salamanca, escadaria.

pinada
Floresta de pinho: em Salamanca, jogar o abacaxi.

pinada
Madeira de pinho: floresta de pinho.

pinada
Floresta de pinho: em Andaluzia, dividir os troncos das árvores de pinho, conduzidos por via navegável.

pinal
PINAL: Condado dos Estados Unidos, no Arizona.

pinalita
Pinalite: Oxi-cloreto com cátions adicionais de tungstato e ânions de chumbo, que cristaliza no sistema ortorrômbico e
dipiramidal.

pinaza
PINAÇA: Barco de remo e vela, usada na marinha mercante.

pinchi
PINCHI: Robin, pássaro.

pincho
ESPETO: Salamanca, homem feito e presumido.

pindaro
PÍNDARO: Poeta da Grécia antiga.

pinfano
1. - por PÍNFANO - em Merida, município de Extremadura, guitarra de mosquito.<br>2.-por PÍNFANO, at-família,
atordoado, boquiaberto<br>3.-por PÍNFANO-Agulhão, xaputas, xaputas, castañeta, selacio de peixe.

pinganillo
Fone de ouvido: Em Salamanca, jato de água que cai do telhado e que são congelados.

pinin
PININ: Em Chile, o nome vulgar do pepino do mar ou pepino do mar.

pino
Pinho: Poeticamente, barco, barco.

pinolero

Moore: Em Honduras, Nicarágua.

pinoso
PINOSO: Município espanhol na província de Alicante.

pinquillo
PINQUILLO: Instrumento musical da Bolívia, de origem da área Andina, semelhante a uma flauta comum de bastões
ocos.

pinta
PT: Salamanca, gole curto de vinho ou conhaque.

pinti
Pinti: Medida para líquidos em Bergamo.

pintoa
Pintoa: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae.

pintudo
PINTUDO, DA: Na Bolívia e disse de uma pessoa, elegante.

piña
ABACAXI: Salamanca, Turquia Ridge

piñol
MATAMALA: Aragão, cospillo

piñón
Roda dentada: Última das asas do osso pássaro.

piñón
Roda dentada: Burro, burro mais atrás o recua em que tende a ser montado para a transportadora.

piñón
Roda dentada: Sementes de pinho, de tamanho diferente, dependendo da espécie, elipsoidal, com três borda obtusa,
cobertura lenhosa e branco, amêndoa, doce e comestível no pedra pinho.

piñón
Roda dentada: Armas de fogo, peça em que se encontra a chave pino quando atirar.

pio
PIO: Cabelo de cavalo branco com manchas de outra cor.

piocele
PIOCELE: Hérnia contendo pus.

piocisto
PIOCISTO: Cisto contendo pus.

piola
PIOLA: Na Argentina e coloquialmente, sly, pronto.

piola
PIOLA: Na Argentina e coloquialmente, sly, pronto.

piolets
Machado de gelo: pico, pouco pesado, alpinista. EIXOS: Plural de machado.

pionzo
PIONZO: Salamanca, repipion, fruta da rosa selvagem.

pionzo
PIONZO: Salamanca, repipion, fruta da rosa selvagem.

pipa
TUBULAÇÃO: CLARiiONs guia, onde é verificar o ar.

pipazo
PIPAZO: Golpe dado com a barriga do pião.

pipera
PIPERA: Salamanca, piar de pequenas aves

pipi
PIPI: Pitpit, ave.

pipi
PIPI: Coloquialmente, piolho.

pipila
PÍPILA: No México, Turquia feminino.

pipirín
Pipirin: No México, comida.

pipita
PIPITA: No pássaro de Andaluzia, Alvéola-branca.

pippa
Pippa: Número de asteroide 648, da série. -( Pippa, com um capital P 41.

pipra
O dançarino: Um género de aves passeriformes da família da pipridos, nativa da América do Sul, conhecida como pular
ou dançarinos.

pique
PIQUÉ: Algodão texturizado de tecido em alto-relevo.

piqueta
Pico: Em Chile, magusto, vinho muito baixo.

pira
PIRA: em heráldica, ponta do escudo.

pira
PIRA: na Germânia, golfante, vicioso.

pira
Pira: Uma sopa feita com legumes e carne.

pira
PIRA: Em Venezuela e vulgarmente, ervilha por completo.

piralidos
PYRALIDAE: Lepidoptera eram do ramo da família ditrisios, de distribuição mundial, cujas larvas são fitófagas.

piraña
Piranha: No Peru, ladrão que rouba em grupo.

pirargirita
Pyrargyrite: Eu sulfureto de prata e antimônio que cristaliza no sistema trigonal.

pirex
Pyrex: Recipiente de cozinha feito de vidro refratário.

piri
PIRI: Língua dupla coreana, feita de bambu e usado no folclore ou instrumento musical de música clássica.

pirincho
PIRINCHO: Cuculiforme argentina, ninhos de aves insetívoras e predatória.

pirincho
PIRINCHO: Crista ou tufo de aves, ou que são feitos para crianças ou animais, como ornamento.

piroaurita
Piroaurita: Carbonato hidroxilado e hidratado de magnésio e ferro, que cristaliza no sistema trigonal e hexagonal
escalenoédrica.

pirocloro
Pirocloro: Niobate cacico que, com o sal de fósforo produz uma pérola verde. Cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

pirocroíta
Pirocroita: Formar manganês hidróxido de minério, que cristaliza-se no sistema trigonal, hexagonal de classe
escalenoedrica.

pirofanita
Purifanita: Óxido de titânio e manganês, que cristaliza-se no sistema trigonal, romboédrica classe.

pirofilita
Pyrophyllite: Silicato de Alumina hidratada, misturado com caulinita e quartzo alunita cristaliza no sistema monoclínico.

piropo
ELOGIO: variedade de Granada, na cor vermelho intenso.

pirostilpnita
Pirostilpnita: Eu enxofre com ânions adicionais de antimônio e cátions de prata, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

piroxmangita
Pyroxmangite: Silicato de manganês com impurezas de ferro, alumínio, magnésio, cálcio, sódio, potássio e água, que
cristaliza no sistema triclínico, classe pinacoidal.

pirquitasita
Pirquitasita: Sal sulfeto de estanho, prata e zinco, anidro, que cristaliza no sistema tetragonal e escalenoédrica.

pirri
PIRRI: Jogo do AAD.

pirri
PIRRI: Olho lacrimoso e pálpebras irritadas.

pirri
PIRRI, PIRRIS: Em Costa Rica, se completamente molhada.

pirro
PIRRO: Filho de Aquiles.

pirrotina
Pyrrhotite: Eu enxofre ferro, não estequiométrico, que cristaliza no sistema monoclínico e hexagonal.

piruca
PITUCA: Planta da selva alta, caracterizada por suas folhas grandes e tuberosa raízes de mercearia.

pirucho
PIRUCHO: em Costa Rica e, comumente, qualquer corpo pequeno em forma de cone; topete terminou em punta.

pirulos
Pirulos: No Uruguai e coloqualmente, anos de idade.

pis
PIs: O jogo de boliche que é praticado entre dois rapazes.

pisaca
PISACA: No Chile, perdiz.

pisca
Dica: Em Venezuela, quente caldo com ovos cozidos, que é tomado antes da refeição do meio-dia.

pisca
DICA: No México, vintage.

piscardo
Peixe: Peixe de água doce de tamanho pequeno da carpa, a família do aquário.

piscua
OBSERVÁVEIS: Na Colômbia, menor do que o pião regular.

piseras
PISERO, RA: Jesus é o ocupante de terra que não é adequado. PISEROS, RAS: Plural de pisero.

pistola
Arma: Ouro em moeda de Genebra também chamado que dobrão.

pistolero
PISTOLEIRO: Homem desonesto, que não tem escrúpulos para o negócio.

pitaco
PÍTACO: Um dos sete sábios da Grécia.

pitarra
PITARRA: No país basco, cidra obtidos de uma segunda prensagem do Marc, depois esmagou ele.

pitarra
PITARRA: Legaña.

pitarra
PITARRA: Em Extremadura, vinho de colheita de vinho caseira.

pitazo
APITO: Rajada de vento.

pitazo
APITO: No México, dar cotovelada.

pite
PITE: Cidade de Angola na província de Huíla.

pitera
PITERA: Palencia, vazamento que cai do telhado.

pitera
PITERA: Salamanca, oco que faz o pica-pau-verde nas árvores.

pitera
PITERA: na cidade de Trujillo a Extremadura, buraco por onde sai as abelhas da colmeia.

pitera
PITERA: Em Cuba, buraco ou passagem que ocorre em um forno de carvão.

pitha
PITHA: Tipo de bolo na região leste de Assam, feito de farinha de arroz ou de trigo e, por vezes, de palma.

pitia
PYTHIA: Asteroide o número 432, da série.

pitinoso
PITINOSO: Leganoso, laganoso, pessoa que tem esses olhos com crosta

pitirre
SOCIEDADE: Em Cuba, arbusto selvagem que situa-se na jurisdição de Cienfuegos, de madeira fina, usada em
marcenaria e polos.

pitirre
SOCIEDADE: Pássaro Cuba, como Sparrow.

pitis
Pitis: Pequena moeda de chumbo-escória de cobre que é cunhada no Império da China.

pito
PITO: Woodpecker.

pito
PITO. Na Colômbia e no Peru, o mosquito da leishmaniose.

pito
APITO: O nome de uma ninfa da mitologia grega.

pitonga
PITONGA: Pamplona, jovem presume-se, vaidoso, orgulhoso.

pitongo
PITONGO, GA: No Chile, bêbado, bêbado.

pitongo
PITONGO, GA: Quebrado umbigo da pessoa.

pitongo
PITONGO: Na Colômbia, certa forma flor selvagem, roxo, de grande campanula, aparecem no verão.

pitongo
PITONGO: Python, dica de banana.

pitongo
PITONGO: Parte que fica fora em uma tigela ou em outro objeto.

pitorra
PITORRA: Cabra que tem chifres para a frente. -

pitorra
PITORRA: Na Colômbia, uma cobra muito venenosa.

pitorra
PITORRA: Chiqueiro; Granitos que nascem nas pálpebras.

pitorra
PITORRA: Beep desinteressante.

pitorro
BICO: Disse de um carneiro, que tem chifres longos e fortes.

pitorro
BICO: Na Colômbia, porta-voz dos músicos de instrumentos de vento.

