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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

ria
RIA: Insight que formaram o mar na costa.

riad
RIAD: Em Marrocos, arriate.

riatilla
RIATILLA: Nome vulgar um legume que vive no México.

ribadedeva
RIBADEDEVA: Município espanhol na província das Astúrias.

ribadesella
RIBADESELLA: Município espanhol na província das Astúrias.

ribete
AFIAÇÃO: Salamanca, borda do telhado na parede da parede lateral.

richterita
RICHTERITE: Minério do tipo da inosilicatos, do grupo da anfíbola; silicato hidroxilado de sódio, cálcio e magnésio, que
cristaliza no sistema monoclínico.

rickardita
Rickardite: Telureto de cobre que cristaliza no sistema ortorrômbico.

rickshaw
RIQUIXÁ: Veículos originários da Ásia, duas rodas com tração humana, que foi usado para transporte de VIPs.

rif
RIF: cadeia de montanhas no noroeste da África.

rife
PREDOMINANTE: aterro.

rigores
RIGOR: Na medicina, rigidez ou preternatural rigidez dos músculos, tendões e outros tecidos fibrosos, que os torna
inflexíveis e impede o movimento do corpo. RIGORES: Plural de rigor.

rigores
RIGOR: Severidade excessiva e escrupulosa. RIGORES: Plural de rigor.

rigores
RIGOR: Último termo que pode alcançar as coisas. RIGORES: Plural de rigor.

rigores
RIGOR: no germania, procurador do Ministério público. RIGORES: Plural de rigor.

ril
RIL: Na Galiza, nos rins dos animais.

rillettes
RILLETTES: Placa de charcutaria francesa, típica de Le Mans, consistindo de um patê suave e hebroso.

rimaya
RIMAYA: Crack em uma geleira.

rimilla
Rimilla: Fenda, abertura, brecha, lacuna.

rin
RIN: grande rio Europeu.

rin
RENO: no México, parte circular de metal, de uma roda, no qual foram montados ou sujeitar a borda.

rinche
RINCHE: Salamanca, lugar para se esconder ou ocultar.

rineland-rod
Roneland-haste: Medida utilizada pelos engenheiros dinamarquês.

ringlete
RINGLETE: No Chile, que é, ainda, a andar de cabeça para baixo.

ringwoodita
Ringwoodite; Silicato de magnésio sem cações adicionais, que cristaliza no sistema isométrico e hexoctaedrico.

rino
RINO: Cordeiro que morreu a mãe.

rintel
RINTEL: Carnívoros da família Viverridae, Animal.

riocabado
Riocabado: Município espanhol na província de Ávila. -(Riocabado com capital R).

riofrío
Riofrío: Município espanhol na província de Ávila. -(Riofrio com capital R).

rioja
RIOJA: Município espanhol da província de Almeria.

rionegrero
RIONEGRERO, RA: Nativo de Rionegro, cidade do departamento de Antioquia, na Colômbia.

rioni
RIONI: Rio da Georgia Western que deságua no mar Negro.

riopar
RIÓPAR: Município espanhol na província de Albacete.

riosa
RIOSA: Município espanhol na província das Astúrias.

ripa
RIPA: Aragão, barranco alto.

ripia
TELHA: Laje de madeira serrada em bruto.

ripia
TELHA: Tabela fina, imperfeita e sem esmalte.

ripia
TELHA: Resíduos de serraria.

ripia
TELHA: Planta com isso construído a varrição de vassoura, era ou o telhado da cabana do pastor.

riq
RIQ: Pequeno pandeiro de origem árabe.

ris
RIS: Fluxo de Marrocos.

risco
Cliff: Na Andaluzia, rescano de pão.

riseria
RISERIA: Em Honduras, persistente e grandes risadas.

risque
RISQUE: Em Salamanca, parte ásperas caixas de fósforos, onde se transforma.

rista
ROMARIO: Folha seca da árvore de banana.

rito
RITUAL: no passado, válido, justo e legal.

ritona
RITONA: Na mitologia celta, deusa do Fords.

ritran
RITRAN: Província de Chile Chiloé, pão ou tortilha que não é a fermentação.

riverside
RIVERSIDE: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

rixdaler
Rixdaler: Moeda de prata na Alemanha e quase todos os países do norte da Europa.

riz
Riz: Imaginário moedas com valor de 15000 ducados berbere Estados.

rizodermis
RHIZODERMIS: A raiz epiderme.

rleerle la cartilla a alguien
Leia o primer para alguém ou cantando o primer para alguém: repreendê-lo, observando o que fazer em qualquer caso.

ro
RO: Na Germânia, grite.

roatan
ROATAN: No México, grande banana.

roatán
ROATAN: A maior das ilhas da baía, em Honduras.

robar
STEAL: Arredondamento um ponto; um canto do chanfro.

roberta
ROBERTA: Asteroide o número 335, da série.

roberto
Robert: Em Cuba e na gíria popular, Rob.

robertsita
Robertsite: Fosfato hidratado de cálcio e manganês, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

robi
Robi: Medida linear na Turquia.

robigo
ROBIGO: Protetor romano da deusa das colheitas.

robinete
FIXAÇÃO: Dispositivo que é colocado no tubos ou recipientes para regular a saída de fluidos.

robla
ROBLA: tributo em espécie que, além do aluguel, pagou-lhes gado para o deixar em ordem os pastos das serras de
verão.

robledo
ROBLEDO: Município espanhol na província de Albacete.

roblon
Grande CARVALHO: Cobertor, telha cobrindo os outros dois.

robo
ROUBO: Medir grãos, usados em Navarra.

robo
ROUBO: Em La Rioja e entre os agricultores, conjunto de abelhas que existem em um vidro com 21 dias para obter um
enxame artificial.

robo

ROUBO: No Chile, pecina, silte.

roboam
ROBOÃO: Rei de Judá, filho de Salomão.

roborar
ROBORAR: Obsoleto, de conceder, confirmar, assinar algo.

roc
ROC: ave de rapina da mitologia persa.

roce
RCU: Pique, ressentimento.

rocha
ROCHA: Na Bolívia, Gazeta, participar ou assistir a um lugar onde normalmente ou deve ir.

rochela
ROCHELLE: Em Colômbia e Venezuela, grande barulho, pompa.

rochuno
ROCHUNO, Nd: Em Bolívia, disse que é a moeda falsa.

rocina
ROCINA: Na Bolívia, Mulá local.

rocinera
ROCINERA: Burro voar.

roco
ROCO, CA: Gordo, muito resistente.

rocoroco
ROCOROCO: Na Bolívia, algumas espécies de mosquito.

rod
ROD: Medida agrícola utilizada na Inglaterra, equivalente a 25 metros quadrados.

rodachina
DESLIZAMENTO: Na Colômbia, rodízio.

rodado
TIRO: Na Argentina e no Chile, veículo, carruagem.

rodaja
FATIA: Estrela do esporão.

rodalosa
RODALOSA: Bieberita, minério.

rodalquilarita
Rodalquilarita: Telurito anidro com cloreto de adicionais de ânions e cátions do ferro e do hidrogênio que cristaliza no
sistema triclínico e pinacoidal.

rodana
Rhone: Álava, impulsor de pano ou trapos, para transportar objetos aéreos pesados.

rodancha
RODANCHA: Salamanca, fatia.

rodao
RÓDÃO: Leon, eu manteo.

rodear
SURROUND: Em Salamanca e disse que a carne de gado, leve.

rodeno
MARÍTIMA: Eu Trillo matriz.

rodeno
MARÍTIMO: Moinho de turbina.

rodeo
Rodeio: na Germânia, reunião de valentões ou ladrões.

roder
Röder: Medida para líquidos na Alemanha.

rodilla
JOELHO: Salamanca, pano de prato. -

rodillera
CINTA: Banca para lavar roupa no rio, de joelhos.

rodillo
ROLO: Em Salamanca, prado aninhado entre fazendas.

rodo
RODO: Manto que o maragatas usar.

rodo
RODO: Marina de Ninfa da ilha de Rodes.

rodon
RODON: no Chile, moldagem para o modo de junquilho e guillame com isso é faz esta guarnição.

rodope
RHODOPE: Número de asteroide 166, da série.

rodplumsita
Rhodplumsite: o enxôfre ródio-chumbo com impurezas de índio e platina que cristaliza no sistema trigonal.

roemerita
ROEMERITA: Minerais de sulfato minério; hidratado de ferro sulfato, sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema
triclínico e pinacoidal.

roepera
Roepera: Gênero de botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae.

rofe
ROFE: Pequena pedra vulcânica.

roi
ROI: farinha.

rojal
ROJAL: Albacete, uva muito fina, cor de groselha vermelha.

rojales
ROJALES: Município espanhol na província de Alicante.

rola
CANÇÃO: Em Venezuela, porta-malas.

rola
SONG: Pomba de Puerto Rico, mosqueada vermelho, cinza, preta e azul, olhos amarelados e atabacada Strip no

centro da asa.

rola
CANÇÃO: Em Chile, áspero e curto a inteligência da pessoa.

rola
CANÇÃO: Em Venezuela, curas, polícia sede.

rola
CANÇÃO: Em Alava, cacurreta, consequência natural do carvalho.

rolin
ROLIN: Tordo, Estorninho.

rolin
ROLIN: Aparelhamento que segurar as barras.

rollmops
ROLLMOPS: Aperitivo típico da Alemanha, com arenque como elemento principal.

rom
ROM, ROMA: Marido, homem, um homem casado.

roma
Roma:asteroide número 472, da série.

romanechita
Romanèchite: Óxido de manganês e bário, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

romita
ROMITA: Município do México, no estado de Guanajuato.

rompon
ROMPON: licor casa do Chile com aguardente, leite, ovos, açúcar e canela.

roncal
RONCAL: Município e vale de Navarra.

ronco
RONCO: Cubano peixe abundante no Caribe.

roncona
Roncona: Asta, variante de corcesca, cujas lâminas são curvas desde a moharra no chão, ao contrário de uma arma de
Trident.

rondamundos
RONDAMUNDOS: Globetrotters.

rondar
ESPREITA: Em Extremadura, caçar à noite.

rondel
RONDEL: Capacho, impulsor com os punhos para tirar o lixo das salas.

ronroco
RONROCO: Boliviano charangos família composta de cinco dobro-corda de instrumento musical.

ronrron
RONRRON: Nome de uma madeira que tem alguma semelhança com o carei, também chamado fraile siriguela na cor.

roña
ROÑA: Casca de pinheiro.

roque
ROQUE: Desafectadas, carrinho de duas rodas com Lance ou varas.

roque
ROQUE: Coloquialmente, dormindo, superado pelo sono.

rosa
ROSA: Asteroide número 223, a seroe.

rosa de arena
Areia rosa: minério cujo nome é sinônimo de rosa desde deserto sobrepostas em sua composição e na sua formação.

rosales
ROSALES: Município do México, no estado de Chihuahua.

rosalia
ROSALIA: Asteroide o número 314, da série.

rosalina
Rosalina: Na Colômbia, melastomacea da planta amarrabollo.

rosamunda
ROSAMUNDE: Asteroide número 540, da série.

rosanoble
Rosanoble: moeda de ouro velho da Grã-Bretanha.

rosario
ROSARIO: Município do México, no estado de Chihuahua.

rosasita
Rosasite: Carbonato anidro e hidroxilado cobre e zinco, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

rosegar
ROSEGAR: Em Murcia, murmurando entre dentes, rezongar.

roselita
Roselite: Arseniato hidratado de cálcio e cobalto, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

rosiaíta
Rosiaita: Óxido de chumbo e antimónio que cristaliza-se no sistema classe escalenoedrica hexagonal trigonal.

rosismo
ROSISMO: Política de rosas.

rosita
ROSITA: Arete para os ouvidos.

rosnar
ROSNAR: Salamanca, Bray.

rostelo
ROSTELO: Parte estéril coluna que contém a massa coerente de grãos de pólen em muitas espécies de orquídeas.

rostita
ROSTITA: Minerais de sulfato minério; hidroxilado sulfato e alumínio hidratado, jurbanite ortorrômbico dimórfico, que
cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

rostro
ROSTO: RAM do navio.

roswhita
Roswhita: Número de asteroide 615 da série.

rota
RATTAN: Pequena harpa.

rota
ROTA: no passado, pausa, afundando.

rotero
ROTERO, RA: Pessoa jogando a rota na idade média.

roulade
Rocambole DE: Prato europeu consiste em um corte de carne enrolado um enchimento, coberto com vinho ou caldo de
carne e cozido.

routhierita
Routhierite: Eu enxofre de tálio, cobre, prata, mercúrio e zinco, com arsenieto de ânions adicionais e Antimoneto, que
cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

roxana
ROXANA: Persa princesa, esposa de Alexandre, o grande.

roxane
ROXANE: Asteroide número 317, da série.

roya
Ferrugem: Fungo do muito pequeno, atacando as plantas.

roza
ROZA: Málaga, Brook.

rozata
ROZATA: Croata, um sorvete de creme-como.

rozenita
Rozenite: Sulfato de ferro hidratado, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

rótolo
Rotolo: Pesa em Maiorca, nas duas Sicílias e em outros países da Grécia, Itália e elevador.

rótulo
SCHILD: lista de graduados na antiga Universidade de Alcalá.

rr

RR: Dígrafo que representa uma vibrante múltipla alveolar em língua espanhola.

ru
RU: sumagre.

ru
RU: Símbolo químico do rutênio.

ruana
PONCHO: Tecido de lã.

ruana
RUANA: Manta desfiada.

ruba
RUBA: Grama do Basellaceae da mercearia familiar de tubérculo.

rubelana
RUBELANA: Mica vermelha.

rubio
RUBIO: Teleósteo peixes da subordem da acantopterigios, focinho proeminente, que vive no fundo lamacento.

rubo
Rubo: Medida para agregados em Ancona e outros pontos dos Estados Pontifícios.

ruca
1.-RUCA: Crucifer de violeta flores da planta.<br>2.-RUCA: em Costa Rica, reclama, reclama.<br>3.-RUCA: Jesus é a
faca usada.<br>4.-RUCA: no Novo México, fora de moda.<br>5.-RUCA: em Honduras, vaidoso, ruína e feio.

rucho
RUCHO, CHA: Burro, burro, burro.

rucho
RUCHO: León, Bud ou broto de uma planta.

rucio
DAPPLE, CIA: Desafectadas, de ouro-como a cor.

ruco
RUCO: Jesus é da faca ou facão sem borda.

ruco
CHICO, CA: Em Guatemala e disse de uma cavalaria, matalona.

rucula
RÚCULA: Mediterrânea planta cujas folhas são usadas em saladas ou cozidas.

ruda
RUDA: Rutacea de planta de odor desagradável.

ruda
RUDA: Physostomous da família do género de peixes caprinidos.

ruerno
RUERNO: Roncero.

rufa
RUFA: No Peru, quando implementar motoniveladora, agrícola.

rufa
RUFA: No Paraguai, quati.

rufa
RUFA: Em Cuba, ônibus, ônibus.

rufi
RUFI: ( o latim-Rufus, vermelho ). -O primeiro elemento de alguns compostos castelhanos de natureza técnica. ( 41
RUFIcarpo;.

ruizita
RUIZITE: Mineral do serosilicatos; silicato hidroxilados e hidratado de cálcio e manganês, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

rujak
ROJAK: Prato, em forma de salada, frutas e legumes, populares na Malásia, Cingapura e Indonésia.

rul
RUL: Nome dando alguns para o Strip com um pico de cada lado na parte superior, que é usado para os so-called
instituidores da panela, quando a composição é regleteada.

rula
RULA: Tortola.

rula
RULA: Jogo semelhante de chueca.

rula
RULA: Astúrias, contratação do mercado de peixe.

rulo
ROLO: Eu torço o yuto ou papel que gruda todo o campeonato.

rumbon
RUMBÓN: Coloquialmente, generoso, esplêndido.

rumi
RUMI: provenientes da Anatólia romana.

rumi
RUMI: entre os mouros, Christian.

run
EXECUÇÃO: Em Honduras, tatu.

runfle
RUNFLE: Em Cantabria, resople.

runga
RUNGA: Honduras e coloquialmente, festa, divertimento, dança.

ruperto-carola
RUPERTO-CAROLA: Número de asteroide 353, da série.

rupón
Suplasocanela: Moeda de ouro usada na Toscana.

rur
RUR: Rio Rio afluente do rio Meuse, que atravessa a Bélgica, Alemanha e Países Baixos.

rus
RUS: Arbusto de Sumac.

rusell
Russell: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

rusia
Rússia: Asteroide o número 232, da série.

rustenburgita
Rustenburgita: Pewter com Liga de platina, com impurezas de paládio, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

rusula
RUSULA: Rusulaceo de cogumelo.

rute
Rute: Agrimensoria medido na bala que contém 16 pés simples ou 256 quadrados.

ruth
Ruth: Asteroide número 798, da série. -(Ruth com um capital de R).

s
S: numérico sinal que, entre os romanos, valia 90.

sa
SA: Violoncelo siamês.

sa
SA: Nome de antiga de uma nota musical, se.

sa
SA: Portugal Freguesia no concelho de Monção.

sa
SA: letra do alfabeto Turco.

saa
SAA: Rio da província de Lugo, afluente do rio deve ser.

saa
SAA: antiga medida de capacidade no Egito.

saag
SAAG: Prato da Índia e do Paquistão baseado no caril.

saba
SABA: Reino da Arábia antiga.

saba
SABA: Pequena ilha nas Antilhas.

sabacio
SABÁZIOS: Na Grécia, nome de um Deus da natureza telúrica mistérico.

sabana
Savannah: Grande algodão ou linho usado lona para cobrir a cama.

sabanilla
SABANILLA: Município do México, no estado de Chiapas.

sabar
SABAR: Instrumento de percussão tradicional do Senegal, que é jogado com uma mão ou uma vareta, originalmente do
povo serer.

sabela
SABELA: Verme marinho sedentário.

sabero
SABERO: município de León.

sabich
SABICH: comida popular em Israel consistente em pão de pita recheado com berinjela fritado e ovo duro.

sabiduría
SABEDORIA: Asteroide número 275, da série.

sabija
Sabija: Álava, plugue de caminhão de plantio direto.

sabinaita
SABINAITE: Minerais minerais carbonatos e nitratos; carbonato anidro com oxigênio iões e catiões de sódio, titânio e
zircônio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

sabinas
ZIMBRO: Município do México, no estado de Nuevo León.

sabine
Sabine: Asteroide o número 665, da série. -( Sabine s, capital ).

sabir

Santana: língua franca de base românica.

sabita
Bruna rafaela: Medida para os agregados, Pérsia.

sable
SABLE: Nas Astúrias e Santander, arenal formado nas margens de um rio ou mar.

sable
SABLE: Nome que ocorre em Cuba-uma enguia de peixe, uma haste de comprimento, prata e muito brilhante, tão
achatado do corpo parece uma lâmina de sabre de luz.

saboeja
SABOEJA: nome dado no México para uma colquicacea de planta venenosa.

sabta
Santana: Descendente de Cush e neto de Cam.

sabtá
Santana: Descendente de Cush e neto de Cam.

sabteca
SABTECA: Descendente de Cush e neto de Cam.

sabugalita
Sabugalita: Fosfato hidratado de urânio como uranilo com íon de alumínio, que é chamado um uranilofosfato, que
cristaliza no sistema monoclínico e ditétragonal dipiramidal.

sac
SAC: Em Puente La Reina, nome dando a willow.

sacabera
SACABERA: fofocas de pessoa, de língua bifurcada.

sacarse algo con la gorra
Removido ALGO COM PAC-é uma frase adverbial que significa, coloquialmente, algo sem esforço, obter facilmente.

sacaúntos
SACAUNTOS: Salamanca, o popular personagem de ficção, usada para assustar e assustar as crianças.

saco
SAC: Medida para agregados no Piemonte.

sacoime
SACOIME: em germania, mordomo, servo.

sacoleva
SACOLEVA: Barco de cabotagem, curva, stern levantada e muito rápido. usado nos mares do Levant.

sacon
SOBRETUDO, at: em El Salvador, rosto.

sacon
CASACO: Em Honduras, lisonjeiro.

sacon
SOBRETUDO: No México, movendo-se rapidamente para evitar um golpe ou outros danos.

sacon
SOBRETUDO: Na Argentina e Uruguai, maconha, vestuário.

sacra
SACRA: Cada uma das três folhas impressas ou manuscritas que geralmente são colocadas no altar para que o
sacerdote possa ler algumas frases sem recorrer a missal.

sacramento
SACRAMENTO: Município do México, no estado de Nuevo León.

sacranios
Sacranios: Cidades do Lácio, Iurno auxiliar.

sacre
SACRÉ: Cidade do Equador na província de Azuay e Cantão de Guachapala.

sacrima
SACRIMA: primeiros frutos da colheita de vinho que foi carregado no oferecimento de Baco.

sacular
Sacular: sob a forma de uma bolsa ou sacola.

sadza
MILHO: Grão farinha em pó, cozinhada, noções básicas de comida no Zimbabué.

saeta
SAETA: Canção tradicional da Andaluzia, a semana Santa.

saeta
SAETA: Ponta do sarmiento é deixada na tensão quando podia.

safflorita
Safflorite: Arsenieto simples de cobalto, anidro, que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

safo
SAPPHO: Número de asteroide 80 da série.

saga
SAGA: Lenda poética da Escandinávia antiga.

saganaki
SAGANAKI: Simples e tradicional prato da cozinha grega, queijo frito no azeite de oliva.

sagaria
SAGARIA: parte do que inclui a rede do bou ou arte do casal.

sagittaria
Sagittaria: Planta género de aquático da família da alismataceas com 20 espécies reconhecidas.

sagra
SAGRA: Município espanhol na província de Alicante.

sahara
SAARA: Deserto no norte da África.

sahari
SAHARI: manhã de música, do amor, que é cantado no Cáucaso.

sahel
SAHEL: Em Marrocos, Costa, praia.

sai
SAI: Cai, macaco-prego, primatas americanos.

sai
SAI: Arma branca usada em artes marciais japonesas.

saica
SAICA: barco de dois paus e sem joanetes usados na S. XV, o turco e o grego.

saiga
SAIGA: Antílope da Europa Oriental e Ásia Ocidental.

saimiri
ESQUILO: O macaco gênero familiar Intrachromosomal, revestimento colorido, que vive nas margens dos rios da
Guiana e da bacia amazônica, na Venezuela, Colômbia e el Chaco, onde visto em grandes manadas.

sainfeldita
Sainfeldita: Arseniato hidroxilado de cálcio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

saín
SAIN: Gordura que usá-lo é geralmente exibida em panos, chapéus e outras coisas.

sajenia
Sajenia: Medida de comprimento ou Toesa russa.

sakaki
Sakaki: Árvore ou arbusto com árvore perene de flores, nativa de áreas quentes do Japão, Coreia e China.

sakara
SAKARA: Música tradicional yorubá instrumento de percussão de Nigéria.

sakuraiíta
Sakuraiita: Eu sulfeto de cobre, zinco, ferro, índio e estanho que cristaliza no sistema isométrico e pseudotetragonal.

sakurayu
SAKURAYU: Tipo de infusão japonês, criado a partir de brotos de flores de cerejeira, como picles e submerso em água
a ferver.

saladino
SALADINO: Sultão aiubida do Egipto e da Síria.

salah
SALAH: Pilar da fé muçulmana.

salailla
SALAILLA: Granadino oleosa típica, pão com sal.

salamanca
SALAMANCA: A cidade espanhola na Comunidade de Castilla y León e província.

salami

SALAME: Algumas salsicha, carne de carne de porco, mistura temperada.

salamis
Salamina: Na mitologia grega, filha do rio Asopos e Metope. Também Salamis.

salandala
SALANDALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

salar
SALAR: Município de Granada no distrito judicial de Loja.

salas
QUARTOS: Município de Asturias.

salasala
Quartierequartiere: Nome que os malaios dão para os vasos da Índia, que são manipulados como os ketches europeus.

salazón
SALGA: em Costa Rica, Cuba e El Salvador. infortúnio.

salchicha
SALSICHA: na fortificação, fascine, que é muito mais do que o normal e usado para abraçar e atravessar outra
Natividade.

saleno
Saleno: Substância formada por uma mistura de sal, etílico e metílico éter do ácido salicilacetico.

salero
Sal: Figurativamente, grace, brio, donaire.

saléeita
Saleeite: Hidratado fosfato de uranilo de magnésio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

salicor
SAPO: Medina del Campo, lama lama escorregadia.

salil
Rômulo: Medição Linear dos hebreus.

salinas
SALINAS: Município espanhol na província de Alicante.

saline
Soro fisiológico: E.U., no Condado de Arkansas.

sallar
SALLAR: Concurso na polia intermediária-los grandes peças de madeira para mantê-los nas lojas.

sallet
SALLET: Capacete de guerra que substituiu o berço do norte da Europa e Hungria durante meados do século XV.

salma
Salma: Medida de óleo em Nápoles.

salmanazar
SALMANAZAR: Frasco de vidro projetado para conter 9 litros.

salmocejos
SALMOCEJOS: Prato típico da chacina do porco, em Ávila, que combina batatas e miudezas de carne de porco.

salobral
Salobral; Município espanhol na província de Ávila. -(Salobral s, letras maiusculas).

salobre
BRACKISH: Município espanhol na província de Albacete.

salome
Salomé: Asteroide n º 562 da série, descoberto por Wolf em 1905.

salome
Salomé: Cidade dos Estados Unidos. UU. no Arizona e Condado de La Paz.

salomé
Salomé: asteroide número 562 da série.

salor
SALOR: Cáceres, afluente do rio Tejo.

salón
Quarto: Salamanca, farelo de isca com sal que é dado aos porcos.

salpinx
SALPINX: Músico instrumento de vento da Grécia antiga da família das trombetas, similares da tuba romana.

salpor
SALPORES: em El Salvador, um tipo de milho.

saltah
SALTAH: Prato popular iemenita que consiste de um cozido de carne, arroz, ovos mexidos ovos, batatas, feijão e
molhos especiais.

saltanejo
SALTANEJO: Na Colômbia, isso na frente de lama que é o tráfego nas estradas.

saltimbocca
SALTIMBOCCA: Prato tradicional da culinária italiana, preparado com vitela, presunto e sálvia.

salto
Salto: Agrimensoria de medida da Roma antiga.

salton
JUMPY: Amphipod crustáceo, mar das pulgas.

salton
Quarto: Amphipod crustáceo, mar das pulgas.

salton
JUMPY: Em Cundinamarca, nome vulgar uma planta melastonacea de clima frio.

salton
JUMPY: Peixe da família dos hemirranfidos, esverdeada e azulada e apêndice longo no maxilar inferior, típico do
Atlântico e o Mediterrâneo.

saltorrostro
SALTORROSTRO: Cáceres, Gecko.

saltón
JUMPY: Ele Cresa aparecendo em bacon e presunto.

salucre
SALUCRE: Cidade do México, no estado de Durango.

saludo de oro
Saudação de ouro: francês antigos prata moeda que entrou o reinado de Carlos VI e Enrique IV.

salvatierra

SALVATIERRA: Município espanhol na província de Álava.

samadera
SAMADERA: Um género botânico da família das simarubaceas, com folhas alternativo, coriáceas e flores em Umbela.

samanta
Samantha: Em Navarra, batendo, série de golpes.

samera
SAMERA: Um arbusto selvagem de madeira muito dura, semelhante à folha de banana, que cresce em locais úmidos.

samisen
SHAMISEN: Corda japonês, também-Shamisen instrumento.

samoa
SAMOA: Pacífico Sul país.

samosa
SAO PAULO: volume triangular típica da culinária da Ásia.

sampleíta
Sampleite: É composto por phosphorochloridate hidratado de cobre, cálcio e sódio, que cristaliza no sistema
ortorrômbico e dipiramidal.

samsara
SAMSARA: Ciclo de reencarnações em religiões orientais

samsonita
Samsonite: Eu sulfeto de manganês e prata com ânions adicionais de antimônio e impurezas de ferro e cobre, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

san
SAN: Em América, determinado jogo, com apostas muito original, aparecem verdadeiras economias.

sana
Sanaa: Rancorosa e cruel intenção que pretende causar danos.

sana
SANAA: Cidade Capital do Iêmen.

sana
SANAA: na Germânia, portfólio, onde o dinheiro está guardado.

sanai
SANAI: Um tipo de oboé com dupla língua que os índios usaram como acompanhamento nas cerimônias religiosas.

sanbeiji
SANBEIJI: Prato de frango típico, muito popular na culinária da China.

sanbornita
Sanbornite: Silicato de bário que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

sancochado
COZIDO: Na Colômbia, desconfortável. irrita-se.

sancochado
Estufado de GRÃOS, DA: Em referência a um alimento, que não estava bem preparado.

sancocho
SANCOCHO: Espécie de roupa obtida diretamente o cozimento da uva natural deve, para reduzi-la a um terceiro.

sandö
Sando: Na arquitetura japonesa, o caminho que leva a um santuário e um templo budista.

sang
CANTOU: Harpa da Índia.

sanga
Sangha: Cidade de Angola na província do Bengo.

sangre
SANGUE: Condição ou caráter de uma pessoa.

sangrecristo
SANGRECRISTO: Em Honduras, Robin, pássaro.

sania
SANIA: Em Marrocos, cenia.

sanosa
SANOSA: preparação da albumina do leite.

sanshin
SANSHIN: instrumento musical de Okinawa, semelhante a um alaúde.

santabarbaraíta
Santabarbaraite: Fosfato hidroxilados e hidratado de ferro sem adicionais ânions, amorfos com Pseudomorfismo
prismático em seu sistema de cristalização.

santabarbarita
Santabarbarita: Fosfato hidroxilados e hidratado de ferro, sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema amorfo com
Pseudomorfismo prismático.

santana
SANTANA: Cidade de Angola na província do Bengo.

santero
SANTERO: Salamanca, criança adotada.

santim
SANTIM: Unidade monetária da Etiópia.

santur
SANTUR: Do Irã atingido o instrumento musical de cordas.

sao
SAO: Subgênero de moluscos gastrópodes da casca esverdeada.

sao
Sao: Palma do leste da Bolívia.

sao
SAO: Laburnum, oleaginosas Bush.

saoz
SAOZ: Salgueiro branco.

sapa
SAPA: Na Colômbia, espécie de gelatina.

sapa
-SAPA: Doença da vaca.

sapada
SAPADA: León e Salamanca, cair de cara a cara.

sapaju

CASA: Na América do Sul, macaco, macaco.

sapeca
SAPEQUINHA: moeda de chinês equivalente à milésima parte do tael.

sapero
SAPERO: Em Cantábria, sapo fuzileiro, frogfish.

sapillos
SAPILLOS: Também chamado de doce preparado como uma fruta muito popular em Cáceres, rapapalos.-Pan

sapina
SAPIÑA: Salicor, planta animada da família da quenopodiaceas.

sapla
SAPLA: Gíria, frase, sentença.

sapo
SAPO: anuros anfíbios de maior tamanho que o sapo.

sapocarbol
SAPOCARBOL: solução de cresol em SABÃO de potássio.

sapolan
SAPOLAN: pomada feita de SABÃO, lanolina e NAFTA.

sapolio
SAPOLIO: Um tipo de sabão feito de uma composição de arenito e usado para esfregar pisos, objetos e utensílios de
cozinha de mármore, porcelana e outros que não são de metais.

sapon
SAPON: Santander, pessoa desprezível em grau superlativo.

sapon
SAPON: na Andaluzia, vestuário do vestuário e do casaco.

saponina
SAPONINA: Glicosídeo esteroides e triterpenoides, assim chamado por causa de seu semelhante à propriedade de
SABÃO.

saporro
SAPORRO, RRA: Na Colômbia, cachigordete, grossos.

sara
SARA: Esposa de Abraão.

sara
SARA: Plantar flores de cistinea branco.

saraguro
Saraguro: Nome de um povo indígena equatoriano.

saral
Cristiano Silva: Manjedoura escada colocada horizontalmente e posicionados obliquamente na parede do celeiro.

sarangi
SARANGI: Música popular em a Índia, Nepal, Butão e Bangladesh curvou-se instrumento de cordas.

sarapatel
SARAPATEL: disse é deles, pratos preparados com as miudezas de porco, garoto ou borrego, originários do alto
Alentejo, em Portugal.

sarataco
SARATACO: Em Venezuela, confusão, desordem.

sarataco
SARATACO: Jesus é das bananas que ainda não atingiram a maturidade cheia.

sarataco
SARATACO: Indivíduo de uma ridícula e pequena estatura.

sarcosuchus
SARCOSUCHUS: Do Animal pré-histórico gigante 14 m de comprimento, com 3 m., também chamado de mandíbulas
do crocodilo de imperador.

sarcozygium
Sarcozygium: A única espécie do género botânico pertencente à família dos zygophyllacae.

sardinera
SARDINERA: Barco em matéria de sardinhas de peixe.

sargento
Sargento: Ferramenta de uso comum em muitas ocupações, principalmente em carpintaria, que consiste de duas
pinças, ajustáveis com um parafuso girando das suas extremidades exercícios essas garras. pressão sobre a peça
colocada entre

sariego
SARIEGO: Município espanhol na província das Astúrias.

sarimanok
SARIMANOK: Philippine pássaro mítico da cultura Maranao de Mindanao.

sarinda
SARINDA: Instrumento de corda tangida musical, derivado o sarangi, quem joga na Índia, também chamado saroh.

sario
SARIO: em Ribera del Duero, esqueleto.

sarisa
Sarisa: Paica longa usada como arma principal pela falange Macedônia.

sarita
Sarita: Asteroide número 796, da série. -(Sarita s, letras maiusculas)

sarma
SARMA: Alimento envolvido com folhas de videira ou repolho, muito comuns nos Balcãs.

sarnilla
SARNILLA: Quisquilloso, tratamento delicado.

sarnilla
SARNILLA: Em Honduras, piojillo de aves.

saro
SARO: General godo, Sigerico irmão e inimigo de Ataúlfo.

sarpa
SARPA: Nome andaluz da lagoa.

sarpa
SARPA: Um tipo de avental que faz a cabra para não montar às cabras na hora imprópria.

sarra
SARRA: nos Pirinéus Aragoneses. Serra.

sarro
Escala: entre os jardineiros, mosca de merda.

sartorita
Sartorita: Eu enxôfre como o único levar cação, com ânions adicionais de arsênico, que cristaliza no sistema
monoclínico e prismático.

sas
SAS: Padre assessor de Palafox.

sasabi
SASABI: Antílope africano sul.

sasacayan
SASACAYAN: Barco com fundo chato que é usado como transporte nas Filipinas.

sasca
SASCA: Comida que perdeu substância.

sasera
SASERA: Tigela grande para amassar.

saskia
SASKIA: Asteroide número 461, da série.

sasky
SACKSKY: na linguagem urbana, palavra que define algo (comida, pessoa, etc. ), tais como o picante, mas sofisticado.

sasor
SASOR: Dispositivo para obter uma maior pureza na refeição.

sassa
SASSA: Cidade de Angola na província do Bengo.

sassalemba
SASSALEMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

sasto
Sasto. -Alta, alta, alta.

sasto
Sasto, ta. -Consta a Quebrada del Toro, departamento de Rosario de Lerma, no noroeste da Argentina, do animal
andando com ponta.

sasto

Sasto. -Saudável, salvo.

sata
SATA: Em Cuba, mulher paquera.

satall
SATAll: Maza combate das Ilhas Fiji, também chamado de gata.

satay
SATAY: Prato originárias da Indonésia, muito popular durante as celebrações, que consiste em pedaços de carne
skewered, marinado com açafrão e fatos acima carvões.

satevó
SATEVÓ: Município do México, no estado de Chihuahua.

sati
SATI: Deusa Hindu que cometeu suicídio, se ateou fogo.

sato
SATO: Na República Dominicana, fresca, alegre.

saturno
SATURNO: Sexto planeta do nosso sistema solar.

saucillo
SAUCILLO: Município do México, no estado de Chihuahua.

sauconita
Sauconite: Silicato de alumínio hidroxilados e hidratado de sódio e zinco, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático

saudosa
SAUDOSO, SA. -Soledoso, nostálgico.

savaranos
Savaranos: Forçar o lutador principal do exército sassânida.

sax
SAX: Município espanhol na província de Alicante.

saxibonzo
Saxibonzo: Uma espécie de bonzo que mantém a casa de um potentado senhor no Japão.

sayornis
Phoebe: Um género de aves passeriformes da família Tyrannidae, composto por três espécies originárias das
Américas, do Alasca para o noroeste da Argentina.

sámago
SAMAGO: Dentro do corpo dos animais.

scacchita
SCACCHITA: Minério o tipo dos haletos que cristaliza no sistema trigonal.

scania
SCANIA: Asteroide número 460, da série.

schachnerita
Schachnerita: Natural prata com mercúrio, que cristaliza-se no amálgama de dipiramidal sistema e bipiramidal
hexagonal.

schafarzikita
Schafarzikita: Antimônio anidro de ferro sem adicionais ânions que cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e
ditetrafonal.

scheelita
Scheelita: Mineral composto de tungstênio e cálcio cristaliza no sistema tetragonal.

scheherezade
Scheherazade: Número de asteroide 643, da série. -( Sherazade com S, capital ).

scheila
SCHEILA: Asteroide o número 596, da série.

schetveric
Schetveric: Medida para produtos a granel na Rússia.

schmiederita
Schmiederite: Selenato hidroxilado de chumbo e cobre, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

schneebergita
Schneebergita: Arseniato hidroxilados e hidratada bismuto e cobalto, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

schoenfliesita
Schoenfliesita: Classe de magnésio Hidróxido e estanho, que cristaliza no sistema cúbico, diploides.

schorlomita
Schorlomita: É um cálcio férrico ou ferroso e silicato de titânio que cristaliza no sistema cúbico com a figura dominante
do dodecaedro.

schröckingerita
Schröckingerite: Complexo de uranilo-carbonato com adicionais ânions sulfato e flúor, hidratado e com cátions de sódio
e cálcio, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

schwertmannita
Schwertmannite: Sulfato hidroxilado e óxido de ferro hidratado que ânions adicionais, cristaliza no sistema tetragonal e
dipiramidal.

scila
CEBOLA: Asteroide número 155, da série.

sciros
SCIROS: Vila americana que conquistou as planícies de Quito.

scorzalita
Scorzalite: Fosfato hidroxilados e anidro ferro e alumínio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

scott
SCOTT: Estados Unidos, no Condado de Atkansas.

scram
SUMA: Fora de emergência de um reator nuclear.

scrapple
SCRAPPLE: Grossa pudim de miudezas e cortes de carne de porco, misturada com fubá de milho, farinha e
especiarias.

se
SE: Símbolo químico do selênio.

seal
Selo: Burro velho e magro.

seamanita
Seamanite: Borato de minério hidroxilados e manganês anidro, com fosfato de ânions adicionais, que cristaliza no
sistema ortorrômbico e dipiramidal.

searcy
Searcy, Arkansas: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

searlesita
Searlesite: Borosilicato hidroxilado de sódio com anéis de tetraedros de sílica de seis membros conectados, que
cristaliza no sistema monoclínico e esfenoidal.

seba
SEBA; Descendente de Cush e neto de Cam.

seba
SEBA: Espécie de plâncton vegetal marina.

sebacha
SEBACHA: Forma triangular de Sambuca fenícia e quatro cordas.

sebastian
SEBASTIAN: Condado dos Estados Unidos. UU. , no Arkansas.

sebe
SEBE: Hedge, vedação formada por estacas trancado com ramos.

sebe
SEBE: Rio do Gabão, um afluente do Rio Ogooué.

sebil
Silva: Nome dado a Río de la Plata para uma espécie de mimosa, cuja casca é usada como bronzeador.

sebitti
SEBITTI: Na mitologia suméria, o nome dos guerreiros sete deuses liderados por Erra a Deus.

secale
SECALE: centeio.

secalosa
SECALOSA: Eu hidrato de carbono obtido de centeio.

secano
Não-IRRIGADA: León, sede, ardor, secura da boca e maxilares.

secante
1.-secagem: em geometria, o cosseno inverso de quantidade.<br>2.-BLOTTER: disse que é a linha ou superfície que
corta para outra linha ou superfície.

secaño

Não-irrigada: León, secura da boca e maxilares.

secate
SECATE: Nome que ocorre em Cuba-uma planta comum de grama selvagem, que serve a grama dos animais, também
chamado yerba de Castilla.

sectarios
SECTÁRIA: Fanático ou partido intransigente ou uma ideia. SECTÁRIA: Plural de sectária.

sedeña
SEDENA: Gaze segundo ele removeu o linho para ajuntá-lo.

sedija
SEDIJA: Salamanca, estopa é talhado-lo para que ele seja menos grosso e áspero.

seeligerita
SEELIGERITE: Grupo raro do minério iodates; cloroyodato de chumbo que cristaliza no sistema piramidal e
Orthorhombic.

seetzenia
Seetzenia: Género botânico da família do zygophyllacae cuja única espécie é nativa da África do Norte.

sefela
SHEFELÁ: Termo aplicado para a área de colinas baixas de Israel entre Monte Hebron e as planícies litorâneas de
Philistia.

sefita
SEFOTA: Termo usado para se referir a sedimentos ou rochas de grãos grosseiros, tais como o cascalho e
conglomerados.

sefora
ZÍPORA: mulher de Moisés.

segelerita
Segelerite: É muito semelhante e quase o mesmo mineral como o overita, com uma fórmula muito semelhante, só que
substituindo o ferro pelo alumínio, que aparece em rochas ígneas de pegmatiticos tipo granitos e cristaliza no sistema
ortorrômbico.

seipod
Seipod: Pesa usados em Arcanjo que continha 10 puds da Rússia.

seir
SEIR: Cadeia de montanhas localizado no extremo norte de Judá, agora chamado Sarees.

seis
SEIS: Dança popular em Puerto Rico.

seitan
SEITAN: Alimentos preparados com base em glúten de trigo, popular na culinária do Vietname.

seje
SELE: Família americana de las palmas, semelhante do coqueiro.

sejuco
SEJUCO: Videira ou planta trepadeira.

sekaninaíta
Sekaninaite: Silicato de alumínio anidro de ferro e ciclosilicato com anéis de estrutura de seis tetraedros, sem adicionais
ânions, que cristaliza no sistema ortoeeombico e dipiramidal.

selar
SELLAR: gênero de peixes da família carangidae na ordem os perciformes.

selaya
SELAYA: município da Cantábria.

sele
SELE: Silêncio, silêncio, silêncio, silêncio.

sele
SELE: Rio afluente Itália do mar Tirreno.

selene
SELENE: Asteroide o número 580, da série.

