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

quesilludo
Quesilludo, da: no Chile, snaggletooth, denton.

quetra
QUETRA: Chiloé província do Chile, cinzas da lareira.

quetzalcoatlita
Quetzalcoatlita: Ferrugem e cobre, zinco e telúrio, hidróxido anidro, formando um complexo com cloreto de adicionais
de cátion e ânions adicionais de prata e chumbo, que cristaliza no sistema hexagonal e trapezohedral.

quezal
QUEZAL: Alpinista Ave de tropical América algo maior que o melro.

québula
Quebula: Em botânica, mirobâlano.

quiaca
QUIACA: Distrito de perú na melancia e na província de Puno.

quiafofo
QUIAFOFO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quiapi
QUIAPI: O Río de la Plata, semelhante ao vestuário, o guavaloca usado pelos pampas e outras gerações de índios.

quiapo
QUIAPO: Nome filipino vulgar de uma planta da família da aroideas.

quiavanga
QUIAVANGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quibaca
QUIBACA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quibal
QUIBAL: Nome filipino vulgar de uma planta da família das leguminosas.

quibanzo
QUIBANZO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quibitka
QUIBITKA: Um tipo de transporte russa leve.

quibla
QUIBLA: Em Marrocos. ponto ou colocar na direção que é colocada, que faz a oração.

quibla
QUIBLA: Mesquita parede virado para Meca.

quibobo
QUIBOBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quibua
QUIBUA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quicabo
QUICABO: Cidade de Angola na província do Bengo.

quicia
Quer: A linguagem bable nas Astúrias, talvez.

quicia
Quer: Gíria de cigano, cesta.

quicuba
QUICUBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quicunzo
QUICUNZO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quifama
QUIFAMA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quifula
QUIFULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quiginga
QUIGINGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quigongafula
QUIGONGAFULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quiinga
QUIINGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quijanda
QUIJANDA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quijilla
QUIJILLA: Nome que ocorre no Brasil-doença infecciosa como lepra.

quijoao
QUIJOAO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quijon
QUIJON: Planta herbácea anual da família família umbelliferae, caule eretas, esbeltas, flores brancas, frutos secos e
sementes piramidais com um bico muito longo.

quijote
Don QUIXOTE: Peça de arnês que cobre e protege a coxa.

quijote
Don QUIXOTE: no trimestre posterior da parte de cavalheirismo entre a alcatra e o jarrete.

quilate
Quilate: Antiga moeda do valor médio de dinheiro.

quilcacama
QUILCACAMA: No Equador, abogadillo, Jockey, leguleyo, rábula rabula.

quilcas
QUILCAS: Índios que viviam em Alausí e Guasuntos.

quilderquín
Quiderquin: Medida para líquidos em Inglaterra.

quile
ALUGUEL: Cidade de Angola na província do Bengo.

quilengues
QUILENGUES: Cidade de Angola na província do Bengo.

quillangos
ÚNICO: Na Argentina, geralmente guanaco peles cobertor usado pelos pampas índios. QUILLANGOS: Plural único.

quillo
QUILLO: Planta muito abundante, com as mesmas utilizações como a quilaia, pequena e redonda fruta amarela.

quillo
QUILLO: Catamarca, rústica lâmpada feita com um pequeno recipiente de vidro, com boca estreita, onde entra em um
segmento ou mecha de algodão torcido.

quilmo
QUILMO: no Chile, furar a espessura utilizada para deadlock.

quilmole
QUILMOLE: No México, um guisado de ervas.

quilo
Quilo: Moeda de prata a Estados de Toscana.

quilocarpo
QUILOCARPO, PA: Jesus é os frutos labiates.

quilocele
QUILOCELE: Chylous efusão na túnica vaginal do testículo.

quilombo
QUILOMBO: na Venezuela, cabana no acampamento.

quilon
QUILON: Um dos sete sábios da Grécia.

quilosis
QUILOSIS: mostrar os pés.

quilote
Quilote: Medida para agregados em Constantinopla.

quilotra
QUILOTRA: Amigo ou manceba fixo.

quilpar
QUILPAR: na província chilena de Tarapacá, apontando ou marcação de animais.

quiltonil
QUILTONIL: Na América, caruru encarnado cujas sementes são usadas como as sementes de gergelim.

quiluaco
QUILUACO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quilumbo
QUILUMBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimaleco
QUIMALECO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimana
QUIMANA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimanoxe
QUIMANOXE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimazangue
QUIMAZANGUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimbage
QUIMBAGE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimbamba
QUIMBAMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimbumbe
QUIMBUMBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimessanga
QUIMESSANGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimpi
QUIMPI: Nome vulgar uma grama da família crucífero que habita a República Argentina e cuja infusão é usada como
um medicamento.

quimpo
QUIMPO: Província de Chiloé do Chile, galho cheio de folhas.

quimpudo
QUIMPUDO, DA: em Chiloé, província do Chile, disse que é a árvore ou arbusto denso.

quimuacho
QUIMUACHO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimuana
QUIMUANA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimuanassala
QUIMUANASSALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quimufugue
QUIMUFUGUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quin
QUIN: Em Colômbia, quiño, cachada que ocorre com um giro sobre a cabeça do outro.

quina
MÁQUINA: no passado, gálbano, biogênico.

quinar
QUINAR: em Cuba, superar com argumentos.

quinario
Quinário: Moeda de prata usada em Roma.

quinchal
Quinchal: No Chile, chicote que é anexado no pescoço para bois que vão para trás do carrinho e também em pousadas
ou hospedagem.

quinchón
QUINCHON: Salamanca, no canto.

quincongo
QUINCONGO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quincux
Mesa: Peso que você usou em Roma.

quindembe
QUINDEMBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quindio
QUINDIO: Departamento da Colômbia.

quindungula
QUINDUNGULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quineto
QUINETO: em algumas partes do Chile, trempe.

quinga
QUINGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

quingombe
QUINGOMBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinguenga
QUINGUENGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinguimbe
QUINGUIMBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinjiga
QUINJIGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinome
QUINOME: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quintana
QUINTANA: Conselho de Navarra em Bernedo município.

quintilla
Limerick: Número de asteroide 755, da série. -(Limerick com Q, em letras maiusculas).

quintinita
Quintinite: Hidratdo adicionais ânions, cátions de alumínio e magnésio, que cristaliza no sistema hexagonal e
trigonal-trapezohedral e hidroxila de carbonato.

quinto real
QUINTO REAL. -Tributo que foi pago ao rei, quando a presa é capturada ou descoberto um tesouro e foi igual a quinta
parte do capturado ou descoberto, também a 5ª chamada do rei.

quintril
QUINTRIL: No Chile, quintil, fruta da árvore de alfarroba.

quinuala
QUINUALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinvula

QUINVULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinzala
QUINZALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quinzobe
QUINZOBE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quiote
QUIOTE: No México, eu bohordo do maguey.

quipanzo
QUIPANZO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quipe
QUIPE: No Peru, confusão que leva para as pistas.

quipele
QUIPELE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quipemba
QUIPEMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quipetelo
QUIPETELO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quipos
Equipamento: Um nó ramos de cordas com que os índios do Peru descentralizado falta de escrita.

quipuaca
QUIPUACA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quiquiriche
QUIQUIRICHE: No Chile, sementes de espinheiro.

quiquirito
QUIQUIRITO: Em Cuba, pequena Bantam e arriscado nativo da América do Norte.

quiquirriqui
QUIQUIRRIQUI: Em Alava, flor de papoula.

quira
QUIRA: Em Marrocos, cra, renda da terra.

quirat
Quirat: Pequena moeda de cobre em Marrocos. Também Mariana.

quirata
QUIRATA: Uma espécie de genciana, que nidifica nas montanhas da Índia como um medicamento contra febres
intermitentes e também como um tônico.

quirim
QUIRIM: Pedra maravilhosa que, de acordo com o demonografos, colocado sobre a cabeça de um homem adormecido,
fez ele dizer o que ele pensava.

quirinca
QUIRINCA: No Chile, Hawthorn chileno com vagem.

quirindo
QUIRINDO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quiriquio
QUIRIQUIO: Em Alava, ouriço da castanha.

quiririo
QUIRIRIO: Viper grandes regiões do norte da bacia do Plata.

quiropodista
Quiropodista: Especialista no tratamento de doenças da pele das mãos e pés.

quiropterofilia
Quiropterofilia: Síndrome polinização em que as plantas têm flores com adaptações para atrair morcegos e assim
garantir sua polinização.

quiropterogamia
QUIROPTEROGAMIA: A polinização das plantas por morcegos.

quiros
Quiros: Município espanhol na província das Astúrias.

quisonga
QUISONGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quissacala
QUISSACALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quissala
QUISSALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quissanga
QUISSANGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

quissari
QUISSARI: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quissoma
QUISSOMA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

quitín
Quitín: Pesa usado na Alemanha.

quiton
POLYPLACOPHORA: Molusco do grupo da anfineuros, com oito peças alinhadas e imbricated atrás do escudo frontal,
então ele pode enrolar é em forma de bola.

quitón
POLYPLACOPHORA: da Grécia antiga, uma túnica, como vestuário e usado tanto por homens quanto por mulheres.

quizungo
QUIZUNGO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

r
R: Assine que entre os gregos valia 100.

ra
RA: Símbolo químico do rádio.

ra
RA: Deus egípcio do sol.

raa
RAA: Personificação do sol na cultura Maori.

raama
RAAMÁ: Descendente de Cush e neto de Cam.

raan
RAAN: Região da Nicarágua.

rab
RAB: tímpano Hebraico de forma v.

rab
RAB: Ilha da Croácia no mar Adriático.

rabab
Evandro: instrumento de corda, semelhante ao alaúde, originários do Afeganistão.

rabana
RABANA: Tabor que usado o índio para acompanhar seu canto.

rabananilla
RABANANILLA: Rafaila, alcatra.

rabanito
RABANETE: Jesus é o defensor do socialismo.

rabat
RABAT: Capital de cidade do Marrocos.

rabeca
RABECA: Instrumento musical de corda tangida, violino de tipo, na área do nordeste do Brasil e norte de Portugal.

rabera
RABERA: A besta tábua de noz é nomeada.

rabera
RABERA: feixe de extremidade traseira da imprensa do lagar.

rabera
RABERA: Cada uma das extremidades da cultura armadilha.

rabera
RABERA: Ponta ou crujidera a chicotada ou chicote.

rabera
RABERA: Fim do rebanho que retarda-se atrás da parte restante.

rabero
RABERO: Criança envolvidos na recolha a fruta que cai no chão em lojas durante o abate do Vendeja.

rabero
RABERO: que vai atrás de colhedores de azeitona, cavando.

rabero
RABERO: Caminhão tendo o dorso inclinado para baixo.

rabero
RABERO: Leme de arado.

rabiche
Laurel PIGEON: Em Cuba, espécie de pomba que voa em enxames e construídos ninhos nas árvores.

rabira
RABIRA: Salamanca, mancha de lama na franja dos vestidos eu na parte inferior das calças.

rabo
CAUDA: parte de trigo ou outras sementes que permanece após a triagem ou peneirada.

rabona
RABONA: Salamanca, lebre.

rabuco
Rabuco: Aprendiz de albanol que acompanha este trabalho.

rabuja
RABUJA: Em Cuba, muito danificados batatas destinadas porcos.

rabuza
RAMOS: Pequenos peixes da família das blennies, também chamado de moma, lesma ou cabruza.

rac
RAC: Conhaque tártara.

rac
RAC: Estado de imobilidade de um navio.

rac
RAC: Um gênero de aranhas da família da folcidos.

racacha
RACACHA: Planta bulbosa do Chile.

racalla
RACALLA: nos Pirinéus Aragoneses, as fezes de uma sociedade.

race
RAÇA: Fora de terra nova da Península de Avalon.

racha
RAIA: Em Salamanca, tira fina cortada lenha para o fogo.

rachele
Rachele: Número de asteroide 674 da série. -(Rachele com capital R).

rachera
RACHERA: Em Salamanca, pletora.

rachinazo
RACHINAZO: Em nocaute de Salamanca, THUMP.

rachizo
RACHIZO: Em Salamanca, pedaço de madeira que serve de combustível.

racho
RACHO: em algumas partes do Salamanca, raiz.

rachón
BLOCOS: Em Salamanca, marcam muito grande.

racia
Algara, RAID. -

racimo
CLUSTER: Motif piramidal figura pendurado no telhado do prédio do teto de madeira.

raco
RACO: Em Honduras, tucano.

racoma
RACOMA: Escoriação ou fissura na pele.

raconto
RACONTO: No Uruguai e coloquialmente, relatório oral breve, mas abrangente.

racord
MONTAGEM: no filme, a coerência e a continuidade entre dois planos de uma cena.

racosis
RACOSIS: na medicina, relaxamento do escroto.

racuna
RACUNA: Em Honduras, guaxinim.

radera
RADERA: Rosewood rasar medidas de grão.

radha
RADHA: Deusa da Índia.

radicales
RADICAL: Extrema, dura, inflexível.

radio
Rádio: Medição agrimensoria dos romanos.

radiolo
RADIOLO: Stiletto, sonda.

radiófilo
Radioresistance: Organismo que é capaz de sobreviver e prosperar em ecossistemas com níveis muito elevados de
radiação ionizante.

raeira
RAEIRA: Rede composta por várias partes, cuja compensação exceder um span.

raf
RAF: Maré forte e rápido.

rafal
RAFAL: Município espanhol na província de Alicante.

rafe
RAFE: Doze Balsa os logs.

rafe
RAFE: Bandas no alívio de algumas sementes.

rafe
RAFE: Diferença entre capiron e capiron de volante.

rafez
RAFEZ: Anteriormente, facilmente.

rafia
RÁFIA: Palmeira na África e na América.

rafidio
Rafidio: Botânica, cristais com agulha-como compostos de oxalato de cálcio estão presentes em muitas células
parenquimáticas das angiospérmicas.

rafinesquina
RAFINESQUINA: Braquiopodo pertence a fauna do mar de ordoviciense do Silúrico inferior.

raga
RAGA: Modo melódico utilizado na música clássica indiana.

ragato
RAGATO: Stream, regajo.

ragusa
RAGUSA: dignidade nobre.

rai
RAI: No Panamá, eu monto.

raigras
GRAMA de centeio: Plantar grama usada como território.

raijin
Raijin: Deus japonês do trovão e relâmpago. -(Raijin com capital R).

raillarda
RAILLARDA: Gênero de plantas compostas, cujas espécies são fruticosas tubulifloras.

raiquen
RAIQUEN: noite criatura pertence a mitologia de Chiloé.

rais
RAIS: Em Marrocos, arraez.

rais
RAIS: em alguns países árabes, chefe do estado.

rais
RAIS: No Egito, o capataz ou o supervisor de obras.

raita
RAITA: molho típico da culinária india usado como tempero.

raíta
Raita: Silicato hidroxilados e hidratado de sódio, manganês e titânio. -Leva cálcio, titânio, ferro, zircônio, alumínio,
nióbio, tântalo, magnésio, potássio e carbono como impurezas. -Cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

raja
RAJA: Salamanca, velo regular

rajita
VARA: lasca.

rajunar
RAJUNAR: No Chile, zero, zero.

rakhine
Estado de Rakhine: Estado da Birmânia.

rakshi
RAKSI: Bebida destilada a partir de milho, muito popular em o Nepal.

ral
RAL: Hod chileno.

ralada
RALADA: Em Cuba, excrementos das aves.

ralde
RALDE: Alava, unidade de peso, equivalente a cinco quilos, que é usado para a compra de cebones.

rale
RALE: Hod, punhos de madeira, com ou sem eles.

raleta
RALETA: Em Salamanca, armadilha em que é realizada em qualquer tipo de jogos.

raleta
RALETA: esterco de vaca.

rall
RALL: Arte de pesca.

ralladera
RALLADERA: Em Salamanca, tipo de pá para limpar o estrume de bloco e vaca.

rallado
RALADO, DA: Em Salamanca, flagrante.

ram
RAM: Máquina para dimensionamento para os tecidos.

rama
Ramo: na impressão, molde de vedação para impressão.

ramal
Ramo: Na América, o link de bola.

ramala
Ramallah: Cidade palestina localizada na margem ocidental.

ramarita
Ramarita: Vanadato de chumbo e zinco, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

ramayana
RAMAYANA: Poema épico da Índia.

rambergita
Rambergite: Manganês de enxofre simples que se cristaliza em dipiramidal o sistema hexagonal ou monoclínico.

ramekin
RAMEKIN: pequeno recipiente de bordas alto e reto usado para o cozimento lotes individuais de várias receitas.

ramera
MERETRIZ: Salamanca, um conjunto de galhos, corte de qualquer árvore.

rammelsbergita
Rammelsbergite: Arsenieto de níquel simples, com impurezas de cobalto, selênio, enxofre, ferro e antimônio, que
cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal

ramon
Ramon: ramos é da poda das oliveiras e outras árvores.

ramos
RAMOS: Árvores dispostas de forma especial para caçar aves com Liga.

rampante
GALOPANTE: Começa de arco com um nível diferente.

rampante
RAMPANT: Alpinista, ambiciosa, sem escrúpulos.

ramsdellita
Ramsdellita: É uma das formas minerais do óxido de manganês, que cristaliza no sistema ortorrômbico, classe
dipiramidal.

ramses
Ramsés: O nome de vários faraós do Egito, da décima nona dinastia.

ran
RAN: Deusa maligna escandinava, esposa de Aegir.

ran
RAN: nos jogos de meninos, estadia o objeto batido inclinado do canto, pelo qual é repete que ele jogou.

rana
Sapo: Em Colômbia e coloquialmente, dedo-duro.

rana
Sapo: Em Extremadura, borda laminada.

rancantán
Rancantan: Salamanca, Jesus é a pessoa de baixa estatura.

rancear
Rancear: Leon, rancid, ranço por favor uma coisa.

ranchada

RANCHADA: Na Argentina, construção ou conjunto de edifícios precários que servem como moradia temporária para
os caçadores, lenhadores ou pescadores.

ranchada
RANCHADA: América Central, canoa com telhado ou toldo de folhas.

ranchado
Da fazenda,: na Colômbia, disse que é o barco coberto apenas com um telhado de folhas.

rancheo
Eu rancheo: na América, eu pilhagem, roubo, ele ataca.

ranchera
Ranchera: Salamanca, lumbrarada que é feito no campo, chozo ou majada.

rancilla
Rancilla: Alava, eu quero viver para comer qualquer coisa, animado pela visão dele.

ranco
Ranco: Lago do Chile, no departamento da União, província de Valdivia, no sopé da Cordilheira dos Andes.

rancura
Rancura: no passado, reclamação, ação judicial.

randear
RANDEAR: Náutico, passe um randa para velejar.

randolph
RANDOLPH: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

ranela
Ranela: Gênero de moluscos gastrópodes, prosobranch, oval ou oblonga, compactados, espinosa e concha canelada e
basal canal curto e oblíqua.

ranfaña
Ranfana: Nome depreciativo que é dada ao indivíduo salgado ou roñoso, sujo e gasto.

ranfastido:
RANFASTIDO: Piciforme de bico bem desenvolvido e pouco plumagem abundante e negra que vive nas áreas tropicais
da América do Sul.

ranfasto

Ranfasto: em zoologia, tucano.

ranfla
RANFLA: Em Colômbia, rampa, ladeira, irregularidade.

ranfodonte
Ranfodonte: Gênero de aves troquilidos pico reta, resistente e duplo comprimento como chefe.

ranga
Ranga: Na Colômbia, jaco, hack, trouxa, Caballito e ruína.

rani
RANI: Mulher de um Ribeiro.

rani
RANI: Mulher de um Ribeiro.

ranjani-vina
Alzira-Viña: Abóboras de instrumento indiano dois compostos Unidas a um punho com divisões.

ranker
RANKER: Solo intragrupo que se desenvolve sobre rochas do tipo de silício.

rannan
Rannan: Velho instrumento de Siam, composto de som Flans madeira suspendidos sob uma camada de harmonia, que
afetou a forma de um barco.

rano
RANO: peixe-escorpião, peixes marinhos teleósteo.

rano
RANO: peixe-escorpião, peixes marinhos teleósteo.

rano
RANO: Gancho de ferro.

rano
RANO: Aragão, girino.

ranua
RANUA: Município da Finlândia na região da Lapónia.

rapandera
RAPANDERA: mulher dedicada ao ofício de rapar ou enfeite os objetos do rosto.

rapar
Careca: coloquialmente, remova algo com violência.

rapasa
RAPASA: em mineralogia, muito macia e fácil de esculpir pedra.

rapaterron
RAPATERRON: Rústico, rude, costumava raspar a sua terra.

rape
RAPÉ: Pó de tabaco que inalado pelo nariz.

rapel
RAPEL: Montanhismo, garantidos por uma descida de corda.

rapelar
RAPEL: no Chile, levar que você para o tabaco picado a poeira frequentemente que é está acumulando.

rapeta
RAPETA: uma rede que serve na costa cantábrica a pescar sardinhas.

raphaela
Raphaela: Asteroide número 708, da série. -(Raphaela com capital R).

rapi
RAPI: Dura e resistente a porção de carne, de gosto requintado, usado na culinária crioula.

rapiego
Rapiego, ga: em Salamanca, ele disse que é nivelado com o chão.

raquilla
RACHILLA: Pequena haste longa acima da inserção dos glumes, que detém todos os antecio, em espiguetas de
gramíneas.

rarear
RAREAR: Espaço, tornar menos frequente.

ras
RAS: entre os gatos Abyssinian, nome dado aos príncipes.

rasa
RASA: Abertura é feita facilmente em tecidos mal.

rasca
ZERO: Papilionácea arbusto comum na Andaluzia.

rasgon
LÁGRIMA: Na Colômbia, forte espolazo no ijares do cavalo.

rasol
RODRIGUES BASTOS; Típico prato romeno, feito com carne, batatas e outros vegetais cozidos juntos.

raspa
Espinha de peixe: Caroço de uvas.

raspa
Espinha de peixe: Feixe Ridge.

raspa
Espinha de peixe: Vazam rápido.

raspa
Espinha de peixe: Instrumento dos mais populares músicos.

raspalenguas
RASPALENGUAS: madeira cubano, muito elástico e forte, amarelado, usado em carpintaria, chassi e obras hidráulicas.

raspeta
RASPETA: instrumento para limpar o cabelo de cavalheirismo.

raspeta
RASPETA: No Chile, rede de pescar sardinhas.

raspeta
RASPETA: lâmina curvada com duas alças para esvaziar as pranchas.

raspita
Raspita: Simples anidro tungstato de chumbo, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

raspón
ZERO: Em Honduras, escoriação.

rasputin
RASPUTIN: Uma pessoa que causa emaranhados e inimizades.

rasta
RASTA: Cabelo de estilo formado por tranças incomuns.

rastillo
RAKE: na Germânia, a mão.

rasueros
Rasueros: Município espanhol na província de Ávila.

rat
RATO: Arquipélago do Alasca.

rata
1.-rato: na Germânia, o bolso do vestido.<br>2.-rato: peixes ósseos que vive no fundo arenoso, enterrá-lo e deixando
apenas os olhos descobertos.

rata de biblioteca
Biblioteca do rato: estudioso estrabismo regularmente muitos livros.

rati
RATI. A Vênus hindu.

rating
CLASSIFICAÇÃO: compartilhar.

ratino
Rogerio: Meu apelido que ele deu para os habitantes da Galiza, na fronteira com as regiões.

rauda
RAUDA: Cemitério árabe.

raul
RAUL: Nome do sexo masculino.

rauni
RAUNI: deusa da mitologia finlandesa, consorte de Ukko.

ravatita
Ravatita: Hidrocarbonetos minerais, fenantreno quimicamente de origem natural, que cristaliza no sistema monoclínico

e esfenoidal.

raya
LISTRA: peixes cartilaginosos, plano de corpo e nadadeiras peitorais triangulares muito desenvolvido e anexado à
cabeça.

rayab
RAJAB: mês do ano muçulmano.

rayo
Ray: Figurativamente, que atua com grande força ou eficácia.

rayón
RAYON: Município do México, no estado de Chiapas.

razera
Razera: Medida para agregados em Dunquerque.

razi
RAZI: médico e filósofo persa do século x.

rágol
RAGOL: Município espanhol da província de Almeria.

re
RE: Símbolo químico do rênio.

re
RE: A segunda nota da escala musical.

re
RE: Ilha Costeira francês localizado no Oceano Atlântico, enfrentando o Rochelle.

rea
REA: Filha de Urano e Gaia.

rea
REA: satélite de Saturno.

real
REAL: Antiga moeda espanhol equivalente a 25 centavos da peseta.

rebab
REBAB: instrumento musical de corda friccionada próprio do Magrebe, Médio Oriente, partes da Europa e o Extremo
Oriente.

rebajadora
ROTEADOR: Ferramenta de madeira que é usada para moagem, corte, ou oco para fora de uma área da frente de um
pedaço de madeira.

rebatina
SCRAMBLE: Salamanca, lançamento no ar moedas e doces então agarra os filhos na comemoração de um batizado.

rebebe
Rebebe: Medida para produtos a granel no Egito.

rebecero
REBECERO: Em Zamora, um rapaz que toma conta dos bois.

rebecos
CAMURÇA, CAS: Nome que ignoram os estrangeiros de raça saxão na Colômbia.

rebecos
CAMURÇA: camurça, antílopes.

rebekka
REBEKKA: Número de asteroide 572, da série.

rebia
REBIA: Em Marrocos, presente para crianças em idade escolar que os professores toda quarta-feira.

rebolero
REBOLERO: Jesus é, portanto, de lixo ou detritos que são desnecessárias ou manter-se como um pedaço de nada.

rebollecer
REBOLLECER: rejuvenescer. . Uma planta de flor. -

rebollo
REBOLLO: Salamanca, esgrima carvalho.

rebollo
REBOLLO: Aragão, canforado, perene da planta.

rebollo

REBOLLO: Surto de raízes dos Pirinéus.

rebono
REBOÑO: terra ou lama depositados na pista de um moinho.

reboque
REBOQUE: na costa de Levante, arte de pesca que consiste em várias partes da rede de espessura de linha, que está
sendo usado, batendo-lhes as águas.

reboto
Eu BOUNCED: entre pescadores de almadraba, a linha reta formada rede de saída do primeiro ângulo ou ponto do
corpo do quadro e cujo fim apenas mais um quadrado, assim, atuns, seguindo o muro da rede, retornar para mover
para a entrada e são colocados.

rebro
REBRO: Salamanca, que uma parede de alvenaria de pedra de enchimento, com bordas e formas desiguais.

rebujón
Rebujon: Salamanca, envoltório.

rebunon
REBUNON: Em Salamanca, criança em cobertores.

rebuñón
Rebunon: Salamanca, criança em cobertores.

recámara
QUARTO: Mina de guerra de fogão.

recesa
RECESA: Em Alava, detenção de um fluxo de água por cruzar com ele ou se opor a ele novamente.

recha
RECHA: Número de asteroide 573 da série.

recheb
RECHEB: Sétimo mês do ano muçulmano.

recicladora
RECICLADOR, DORA: Na Colômbia, Paraguai e Uruguai, a pessoa responsável pela coleta de lixo colocado na frente
de casas para classificá-lo e revendê-lo utilizável.

reclamo
ALEGAÇÃO: Domesticado pássaro que leva à caça, então com seu canto, atrairá outros pássaros do mesmo
espécie-instrumento para chamar pássaros na caça, imitando sua voz.

recocha
RECOCHA: Depreciativamente, time de futebol muito ruim.

recoreco
RECORECO: Instrumento de idiofone de percussão na música popular do Brasil, o timbre e o estilo de toque
semelhante do guacharaca, também chamado caracaxa.

rectocele
RETOCELE: queda do reto.

recuenco
RECUENCO: terreno que formam um seno ou rinconada.

red
REDE: Fustian, Cap.

red
REDE: Site onde vendem pão através das grades.

redaje
REDAJE: No Equador, vermelho, intrincamiento, marana.

redama
REDAMA: Entre o vulgar, espalhar, contribuição.

redazo
REDAZO: na artilharia, o tipo de incendiário de travesseiro, usado na Marinha.

redina
Regina: alguns roda dos teares de veludo.

redonda
RODADA: Espaço grande composto por vários lugares, regiões ou cidades.

redován
REDOVÁN: Município espanhol na província de Alicante.

redrada

REDRADA: Salamanca, terras abandonadas por um rebanho que tem dormido na rede.

redrojo
REDROJO: magra, birria, canijo, enclenque.

reforma
REFORMA: Município do México, no estado de Chiapas.

refranes de pan
O PÃO QUE ESTÁ MENTINDO, SEU PROPRIETÁRIO LEVANTOU-( Diz porque quando o trigo é muito granado, é
inclinado ou mentir e eleva ao seu dono, com a vantagem; e porque a amassá-la madruga e é mimada fermentação
pão na tigela.

refranes de pan
PÃO FORA CARO CUSTOS.-( ou porque há que correspondem ao presente ou porque é lá que eles sofrem exigências
).

refranes de pan
O ALBO DE CENTEIO DE PÃO, É MELHOR NA BARRIGA DO QUE SOBRE O PEITO.

refranes de pan
PÃO DE ALMENDRALEJO E AS MENINAS DOS SANTOS E FONTES DE BORRICA CANTOS.

refranes de pan
PRIMAVERA PÃO, NEM O COMER OU DES DE IT, MAIS GUARDÁ-LO PARA MAYO E COMER DO BOM LANCHE-(
Primavera, por tremesino ou ) a três meses.

refranes de pan
DITADO DE PÃO: pão com pão, refeição de tolos.

refranes de pan
DITADO DE PÃO: Pão de centeio ou navazo água alarga invólucros e estreita a espinha dorsal.

refuelle
REFUELLE: Um tipo de rede na forma de mangá.

reg
REG: Deserto de pedras resultantes da erosão eólica.

regachal
REGACHAL: Salamanca, morrião dos passarinhos, planta.

regata
RAÇA: Esportes de competição em que um grupo da mesma classe, vela, motor ou barcos a remos, deve percorrer
uma rota predefinida no menor tempo possível.

regata
RAÇA: Rachadura na parede.

regata
RAÇA: Calha Natural no campo.

regata
RAÇA: Na Argentina e Bolívia, tipo de algodão lona, algo melhor do que o Mace de Mojos e Santa Cruz.

regato
FLUXO: cama fluxo.

regaz
REGAZ: Salamanca, eu embozo de folhas.

regina
REGINA: Asteroide número 285, da série.

regina
REGINA: Asteroide número 285, a seroe.

reginhild
REGINHILD: Asteroide número 574, da série.

región
Região: Cada uma das partes em que divide um país para fins militares.

reglero
Reglero: Falsilla, folha de papel com linhas muito marcadas.

regma
REGMA: Ruptura, fratura.

regojo
REGOJO: Pedaço de pão.

regotro
REGOTRO: Em Salamanca, eu eructo.

reguero
Um incêndio: Em Cuba e México, desordem, confusão.

reguilar
REGULAR: Salamanca, ameixa seca.

regular
REGULAR: em cristalografia, cúbica.

rehiletero
REHILETERO: Forcado, torero colocando bandeiras.

rehorta
Rehorta: Instrumento utilizado em curtumes para esfregar algumas skins.

reidos
STRUTHIONIFORMES: família de pássaros que não voam apareceu durante o Mioceno ao qual pertence o Rhea.

reinerita
Reinerite: Arsenilo anidro sal de zinco sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

rejon
REJON: Eu spike os giroscópios.

relauce
Relauce: No Chile, requiebro, donaire, elogia.

releso
RELESO, SA: No Chile, muito bobo, muito bobo.

relis
RELIS: Em Guanajuato, estado dos Estados Unidos Mexicanos, espécie muito liso parede limitando ou encerra uma
raia.

relish
TEMPERO: Condimento que reforça o sabor habitual de alimentos em churrascos.

relleno
RECHEIO: Em Salamanca, pão com ovo e salsa que acompanhou ensopado frito.

relleu
RELLEU: Alicante município da Marina Baixa, avenado pelo rio Amadorio e a ravina da Cova,

reloj
Relógio: frasco.

relujar
RELUJAR: Em México, polonês ou calçado de glacê.

remango
REMANGO: Salamanca, desparpajo, facilidade de fazer as coisas.

remi
REMI: no Chile e entre os índios, silverside, peixe.

remigio
REMIGIO: Nome do sexo masculino.

remil
REMIL: Em Marrocos, terrenos de arenito.

remonta
TRAÇOS: Um conjunto de cavalos e mulas de um corpo de exército.

remonta
TRAÇOS: Um conjunto de cavalos e mulas de um corpo de exército.

remor
REMOR: Aragão, hum.

remoulade
REMOULADE: Francês molho tradicional feito com maionese e mostarda branca.

rempujar
Rempujar: Se aproximando a caça, então você foge a local determinado.

ren
REN: no passado, rim.

rena
RENA: corcunda.

rena
RENA: Município de Badajoz.

rena
RENA: parte da faca que usa o artesão fabricante de tamanco.

renar
RENAR: Em Ciudad Rodrigo e Vitigudino, (municípios de Salamanca), herrenar, alimentar o gado com herren.

renate
RENATE: Número de asteroide 575, da série.

renca
RENCA: Em Chile, o nome vulgar está dando para várias plantas com cabeças de flores amarelas.

rendir
RENDIMENTO: Vômitos ou retorno a comida.

renga
RENGA: Salamanca, parte da coluna na qual a carga é colocada em cavalos.

renierita
Renierite: Eu enxofre com cátions de cobre, zinco, ferro, germaqnio e arsênico, que cristaliza no sistema tetragonal e
escalenoédrica.

reniíta
Rheniite: Eu enxofre simples de rênio, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

renina
RENINA: Angiotensinogenasa, proteína secretada por yustaglumerulares de células renais.

renque
RENQUE: em Salamanca, grama azul tosca, própria de crianças, de folha larga triangular e alça de madeira, de uma
única peça.

reo
REO: truta.

reoca
REOCA: Figurativo e familiarmente, coisa extraordinária.

reola
REOLA: Málaga, círculo, anel, anel.

reon

REON: Murcia, parte superior do lado de um barco, borda.

reosta
REOSTA: Escadas de alumínio, ripas de madeira que leva a borda do degrau na escada da fábrica.

reóforo
REOFORO: Figurativo e familiarmente, bola, mentira, infundido.

repab
REPAB: Instrumento de arco e duas cordas, variedade do rabab antiga, usado por modernos gregos e árabes.

repachingarse
REPACHINGARSE: Salamanca, metade deitado sentado.

repalo
REPALO: Armadilha para aves de caça.

repe
REPE: No Equador, preparou o prato com a banana verde ralado, misturado com queijo e cozido com leite.

repello
GESSO: Salamanca, enfoscado gesso bruto.

repelo
CUTÍCULA: Conjunto de fibras torcidas de uma madeira.

repinique
REPINIQUE: instrumento de percussão cilíndrica do som seco e afiado, de origem brasileira, tradicionalmente usada no
samba.

repo
REPO: Leite última ordenha.

repo
REPO: Arbusto americano, espécie de grande Myrtle.

repo
REPO: Em Chile, um instrumento com o qual os índios produziram fogo friccionando uma vara que se encaixam com
outras coníferas.

requila
RÉQUILA. Rei dos Suevos.

rere
RERE: Chile pica-pau.

res
RES: No México, gallo morrido no brawl.

resabido
RESABIDO: Ter um vício ou mau hábito que é difícil de remover.

resabido
RESABIDO: Ter um vício ou mau hábito que é difícil de remover.

resabio
SABOR: Sabor desagradável.

resbalo
Deslizamento: No Equador, custa muito consciente.

resellado
Reseal: Cunhou em Espanha em moeda de prata de 1812 o ano.

resi
RESI: Gíria de cigano, vinhedo.

reso
RESO: Deus Rio em Bitínia, filho de oceano e de Tétis.

resoca
SOQUEIRA: Em Michoacán, resíduos.

reson
RESON: Cadeia de âncoras.

resopon
PRAGMÁTICO: Em Espanha, depois da refeição ligeira de jantar.

respavilón
RESPAVILON: Salamanca, esfregar um pouco de alguém.

respe
RESPEITO: Duro, responda também.

respingar
RESPINGAR: Salamanca, respingo quando pisou em uma poça de água.

resuave
RESUAVE: No México, maravilhoso, excelente.

resupinación
Ressupinaçào: Em botânica, fenômeno pelo qual um órgão particular da planta sofre um investimento ou torque em
relação à sua posição original.

retahilar
RETAHILAR: No México, colocados em uma linha ou linha.

retahilar
RETAHILAR: Ver, dizer algo com pressa, falar sobre coisas sem importância rapidamente.

retatouille
RETATOUILLE: Especialidade regional francesa feita com vegetais diferentes, típicas da região da Provença.

retinacilo
RETINACILO: Nos colêmbolos, pequeno corpo que existe na parte inferior do abdome, que se articula com o ápice em
furca.

retinaculo
O RETINÁCULO: Pequeno corpo glandular parte o claudicula, das polínias em orquídeas.

retinaculo
RETINÁCULO: Um conjunto de ganchos da borda das asas do Hymenoptera por meios que são anexados um ao outro
um lado para que eles agem em conjunto.

retinaculo
RETINÁCULO: Nos colêmbolos, pequeno corpo que existe na parte inferior do abdome, que se articula com o ápice em
furca.

retinaculo
O RETINÁCULO: Anatomia, tecido que serve para segurar ou manter um órgão.

retinaculo
O RETINÁCULO: na cirurgia, tenáculo usado para operar as hérnias.

retrucar
RETRUCAR: Salamanca, resposta mal.

revani
REVANI: Doce Turco feito de sêmola embebido em calda.

reveer
REVISÃO: Mirarse.Nota à margem: esta palavra é contemplada no dicionário da língua espanhola. ( É bem escrito e
também VERSO ).

revenido
MODERANDO: Operação que consiste de recozimento do aço a temperatura abaixo dos Templários para melhorar
isso.

reverbero
REVERBERAÇÃO: No México, braseiro.

reverbero
REVERBERAÇÃO: Lâmpada de álcool lata de fogão.

revezo
REVEZO: Par de mulas, cavalos ou bois com os quais o par que funciona é aliviado.

revezo
REVEZO: Em Córdoba, terceira parte da obrada.

reviro
REVIRO: torção que tem qualquer pedaço de madeira.

revisar
REVISÃO: Atualizar, atualizar.

revoco
GESSO: Capa de vassoura que é colocada no seras de carvão.

revoltizo
REVOLTIZO: Jesus é o trigo que é agitado com centeio.

reya
NUNO: O arado.

reya
REYA: cada um deles quatro barras transversais da escada do caminhão, bem como a duas partes transversal da roda
do caminhão.

reyong
REYONG: Instrumento musical usado no gamelão da música de Bali e Java, formado por uma longa fila de metais
Gongos, suspendido em um quadro.

reyunar
Comunidade: O Río de la Plata, fazer um animal a marca que indica a parte do estado, é feita por corte fora a ponta de
uma das orelhas, geralmente à esquerda.

rezago
Lag: No Chile, um conjunto de gado que são não a gordura suficiente para o matar.

rezia
REZIA: Número de asteroide 528 da série.

rezungar
REZUNGAR: Salamanca, baixa de protesto.

rh
RH: Símbolo químico do ródio.

rhea
RHEA: Asteroide número 577, da série.

rhodia
RHODIA: Asteroide o número 437, da série.

