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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.
Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite em visitar
nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
Grupo de trabalho
pt.significadode.org

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

thule
THULE: Número de asteroide 279, da série.

thybea
THYBEA: Asteroide número 88 da série.

thyra
THYRA: Número de asteroide 115, da série.

ti
TI: Símbolo químico do titânio.

tiale
TIALE: Cidade de Angola na província do Bengo.

tiamat
TIAMAT: Na mitologia babilônica, deusa do monstro.

tian
TIAN: Caráter chinês que representa o céu, bem como o espaço, como a religião.

tiba
TIBA: Cabeça do arado.

tiba
TIBA: Variedade de trigo.

tiba
TIBA: Senhor muito principal e atingindo o Império ou dominância sobre o outro.

tibaldo
FANON, PROMOTOR. Covarde.

tibi
TIBI: Município espanhol na província de Alicante.

tibia
QUENTE: flauta, música do instrumento.

tica

TICA: Cor de lã, especialmente amarelo, com refere-se à fazenda.

tica
TICA: Jarro usado para ordenhar as vacas, anteriormente de madeira e lata de hoje.

tica
TICA: Em Honduras, jogo meninos, que consiste em atirar uma semente, uma bola ou um grão, com o polegar e o
indicador, como se para dar uma papirotazo.

tical
TICAL: Moeda e pesa de China que foram igual ao baat Siam.

tiche
TICHE: Número de asteroide 258, da série.

tideo
TIDEU: Herói Etolio, filho de Eneo e Periboea.

tiemannita
Tiemannite: Mercúrio simples com impurezas em Seleneto de cádmio, enxofre e chumbo, que cristaliza no sistema
isométrico e hextetraedrico.

tierra
Terra: articulação dos habitantes de um território.

tierrela
TIERRELA: Na Colômbia, alguns terrera pomba.

tietar
TIÉTAR: Rio de Madrid, Ávila, Toledo e Cáceres, afluente do rio Tejo.

tifis
TIPHYS: Homem do leme do navio Argos.

tiflis
Tbilisi: Número de asteroide 753, da série. -(Tbilisi com T, capital).

tigardo
TIGARDO: Descendente de Animal híbrido de um tigre macho e um fêmea leopardo.

tigon
TIGON: Híbrido produzido a partir de cruzamento de um tigre macho e uma leoa, criados em cativeiro.

tigre
Tigre: Mamífero carniceiro, grande e muito feroz, vivendo principalmente na Índia.

tigre
Tigre: Alguém figurativamente, cruel e sangrenta.

tigre
Tigre: Na América, o nome Jaguar vulgar.

tigre
Tigre: no pássaro do Equador maior do que o frango, com bicos longos e plumagem marrom com manchas pretas.

tigre
Tigre: Rio do Equador e Peru, um afluente do Rio Marañón, com vista para o rio Amazonas, suas águas.

tigrillo
JAGUATIRICA: Nome dando no Equador e Venezuela para um grupo de congêneres de açougueiros americano
mamíferos da espécie gato.

tigris
Tigre: Rio que nasceu na Turquia e se junta ao Eufrates no Golfo Pérsico.

tigrito
TIGRITO: Peixes do grupo do siluridos da bacia amazônica.

tigua
TIGUA: Na Colômbia, ave aquática de bico pontudo e olhos amarelos.

tigue
TIGUE: Rapaz moreno.

tijuca
Tijuca: Um género de aves passeriformes da família da cotingidos, endémica da região sudeste do Brasil, conhecida
como a encontrada.

tikal
TIKAL; Antiga cidade maia.

tila
TILA: Município do México, no estado de Chiapas.

tilide

TYLOSE: Botânica, estrutura que obstruir a cavidade dos elementos condutores do xilema, formada por células
parenquimáticas invaginadas dentro do elemento do navio.

tilide
TYLOSE: Botânica, estrutura que obstruir a cavidade dos elementos condutores do xilema, formada por células
parenquimáticas invaginadas dentro do elemento do navio.

tilila
Comunidade: Honduras e coloquialmente, barriga, barriga.

tilla
MODELO: Noivos em cobrir uma parte dos navios menores.

tim
TIM: Coloquialmente, equipamentos. -(É forma romanceada da equipa inglesa,).

timandra
Timandra. Asteroide número 603, na série.

timbiriche
Timbiriche: Em México, piñuela, planta de bromélias.

timina
TIMINA: Base orgânica que é parte do DNA.

timote
TIMOTE: Amerindian indígena que habitava a região montanhosa do estado venezuelano de Mérida.

timpanotomía
TIMPANOTOMIA: Incisão ou punção cirúrgica da membrana timpânica.

timpst
Timpst: Moeda usada em Berlim.

tin
Estanho: La Rioja, arremesso, branca com a bola.

tinacio
Tinacio: em Porto Rico, esta árvore.

tinaco
Tanque de água: Alpechon, líquido escuro e fétido.

tinaco
Tanque de água: Alpechín, líquido escuro e fétido.

tinaja
JAR: Medição de capacidade para líquidos usados em igual a 16 gantas Filipinas.

tinamu
TINAMIFORMES: American perdiz-como o pássaro.

tinamúes
Tinamus: Clado de aves paleognatas de distribuição neotropical; algumas espécies são chamados Tinamus; em alguns
países americanos perdizes.

tinca
TINCA: Na Bolívia, pressentimento, agressão.

tincalconita
TINCALCONITE: Boratos de minerais de minério; Borato hidroxilados e hidratado de sódio com estrutura molecular de
neso-tetra-borato que cristaliza no sistema trigonal trapezoidal e hex.

tincana
TINCANA: Na Extremadura, eu balanço.

tincar
TINCAR: Em Bolívia e Chile, Intuit.

tineo
TINEO: Município espanhol na província das Astúrias.

tinette
Daniel: O número de asteroide 687, da série. -(Wandelson com T, capital).

tinga
TINGA: sobre a gastronomia do México, preparação com frango, tomate, cebola e chipotle.

tingo
TINGO: Confluência, encontro de dois rios.

tingre
TINGRE: no Chile e desdenhosamente, cão rapaz comum. FEDE

tingue

TINGUE: Tinguinazo, dada a torneira deslizando o dedo índice.

tingue
TINGUE: Vara para bater o chocolate.

tinguinazo
TINGUINAZO: Rio de la Plata, flick, papirotazo.

tintas
TINTAS: Nuances, gradações de cor.

tinya
PERU: Aborígine de instrumento de percussão, semelhante a um tambor, região Andina, terras altas da Bolívia e norte
da Argentina e Chile.

tinzenita
Tinzenita:-Boro-silicato de alumínio hidroxilado de cálcio que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

tio
TIO: Prefixo que significa, " " enxofre.

tio
TIO, para. popularmente, uma pessoa rude e rústica.

tiol
TIOL: mercaptano. composto orgânico.

tipero
Músico convidado TIPERO_ para as danças do povo humilde no campo, por não ter outra, jogar para todo o partido.

tipito
Doce: Coloquialmente, seja nos ossos.

tipito
Doce: Coloquialmente, seja nos ossos.

tipos de vestimenta totonaca
TOTONACA. -Vila indiana na costa do Golfo do México, que se estende de Tuxpan para Veracruz, alcançando o
estado de Hidalgo, no interior.

tiquin
TIQUIN: nas Filipinas, bastão de bambu, usadas para propelir barcos nos rios.

tira
TIRA: Desenhos animados, séries de desenhos.

tirabuzon
Saca-rolhas: Variedade de macarrão seco, cerca de 5 cm. forma helicoidal e longa, que é geralmente usada para
estufar.

tirabuzon
Saca-rolhas: Salsicha feita com a salsicha massa mesmo, mas, como este, com intestino reto.

tiracola
TIRACOLA: Um gênero de traça pertencente à família Arctiidae.

tirana
TIRANA: Salamanca, videiras de mais de três botões.

tirano
TIRANO: Dentirrostros de género da família das aves tyranids.

tirar la esponja
Puxe a esponja ou puxar a toalha-1º ): disse do cuidador de um boxeador, jogando-a para a exibição do árbitro da luta
para indicar que, dada a inferioridade do seu aluno, de terminada a luta-) 2º: desistir, desistir de um peão.

tirata
TIRATA: Na Colômbia, provocando. Eu chasco, piada.

tirilla
Fita para o pescoço: No Chile, vestido feito de trapos.

tirilla
Fita para o pescoço: Tira de lona por camisas de colarinho e serve para definir o colar destacável neles.

tirisuya
TIRISUYA: No Peru, Charamela, instrumento músico.

tirit
TIRIT: Comida típica da Turquia fez com o pão do dia anterior.

tiro
TIRO: Na Andaluzia, salamandra, anfíbios.

tirol

TIROL: Estado Federal da Áustria.

tirolita
Tyrolite: Arseniato hidroxilados e hidratado de cálcio e cobre com anions adicionais em carbonato e hidroxila, com
impurezas de enxofre, que cristaliza no sistema ortorrômbico dipyramidal.

tiron
Flip: Aprendiz, noviço.

tiropita
TIROPITA: Dois gumes salgado bolo típico da culinária grega, feito de massa de pão, queijo e ovos.

tirs
TIRS: Arte composta de três redes de pesca de malha diferente.

tirs
TIRS: Arte composta de três redes de pesca de malha diferente.

tirteo
TIRTEU: Elegíaco poeta da Grécia antiga.

tiru
Cabo de guerra: Túnica sem mangas que são usados como traje de Gala chiriguanos.

tirú
Cabo de guerra: Variedade de peixes do Lago Pátzcuaro, que está em perigo de extinção.

tisa
TISA: Rio do centro da Europa, um afluente do Rio Danúbio, também chamado de Tisza.

tisa
TISA: Tira de lã ou algodão.

tisa
TISA: Ação para reverter um caminhão.

tisa
TISA: Tucuman, floco de neve, casulo.

tisar
TISAR: Cardar, abra a lã, ou qualquer outra coisa.

tisar
TISAR: Devolver o caminhão ou reverter algo.

tisífono
TISIFONO: Número de asteroide 466. da série.

tismiche
TISMICHE: Nome dado para as ovas de peixe, como o tolo e crustáceos, como camarões e caranguejos.

tispak
TISPAK: Na mitologia mesopotâmica, o Deus adoraram na cidade antiga de Esnunna.

tisu
TECIDO: tecido de seda tecida com fios de ouro ou prata.

tisú
TECIDO: tecido papel.

titania
TITÂNIA: Número de asteroide 593 da série.

titanis
TITANIS: Pássaro da da Piloceno e o Pleistoceno.

titanotylopus
TITANOTYLOPUS: Gênero extinto de mamíferos com dedos até mesmo da família camelídeos.

titlan
TITLAN: Na Guatemala e no idioma pipil, mensageiro, correio.

titono
TITONO: na mitologia grega, marido da deusa Eos.

titzin
TITZIN: Formiga chicatana

tixpetl
TIXPETL: Recipiente de madeira usado para vazio, pouco a pouco, a massa é preparada com milho.

tizate
TIZATE: Bush de Honduras, de até 6 m de altura, do branco do porta-malas.

tías
TIAS: Rei da Assíria, pai de mirra e Adonis.

tíjola
TÍJOLA: Município espanhol da província de Almeria.

tílide
Tylose: Botânica, estrutura que frequentemente obstrui a cavidade de elementos condutores do xilema.

tjilaki
Tjilaki: Número de asteroide 732 da série. -(Tjilaki com T, capital).

tlaco
San Jose HESPER: No México, velha moeda, oitava parte da columnario real.

tlacoache
TLACOACHE: No México, gambá.

tlacoachistlahuaca
Tlacoachistlahuaca: Município do México, no estado de Guerrero.

tlacoapa
Tlacoapa: Município do México, no estado de Guerrero. -( Tlacoapa com T, capital ).

tlacos
TLACOS: No México, dinheiro, moeda corrente.

tlacualear
TLACUALEAR: No México, termo usado para se referir à ação de alimentos em relação ao lugar onde ele trabalha.

tlalapa
TLALAPA: No México, sopa grossa feita com amarelo feijão, feijão, alverjón ou ervilhas assadas no comal, chão em
uma metate e cozido em água com epazote e chile guajillo, chipotle ou ancho.

tlalchapa
Tlalchapa: Município do México, no estado de Guerrero. -( Tlalchapa com T, capital ).

tlalitos
TLALITOS: Assentos de Chicharrón.

tlalocita
Tlalocita: Telurato de hidratado e hidroxilados de cobre e zinco com ânions adicionais de Telurito e clorurom que

cristaliza no sistema ortorrômbico.

tlalpan
TLALPAN: Município do México, o estado da cidade do México.

tlalpeño
TLALPEÑO: Estoque típica cozinha mexicana.

tlaltecayohua
Tlaltecayohua: Na mitologia mexicana, espírito ou Deus menos embriaguez.

tlaltecuhtli
Tlaltecuhtli: Divindade pré-colombiana descrita como um monstro que você viveu no oceano após o quarto fuzileiro de
inundação.

tlapehuala
Tlapehuala: Município do México, no estado de Guerrero. -( Tlapehuala com T, capital ).

tlapique
TLAPIQUE: Preparação gastronómica típica de Milpa Alta, delegação da cidade do México.

tlatlahuacate
TLATLAHUACATE: No México, erva aromática que é usado na preparação da elopozole.

tlatoquil
TLATOQUIL: Doce, cozinha mexicana de banana maçã cozida com água e açúcar mascavo.

tlazole
TLAZOLE: Em México, tlazol.

tlazoltéotl
Tlazolteotl: Na mitologia mexicana, deusa da luxúria e ilícito, Lady sexo amor, carnalidade e transgressões morais.

tláhuac
TLÁHUAC: Município do México, o estado da cidade do México.

tleplolemo
TLEPÓLEMO: Filho de Hércules, ter matado seu tio, filho de Marte, renderá para escapar e se estabeleceu em Rhodes.

tlepolemias
TLEPOLEMIAS: Jogos que foram realizados em Rodes.

tlilhua
Tlilhua: Na mitologia mexicana, espírito ou Deus da embriaguez.

tlipsis
TLIPSIS: Compressão, estreiteza.

tmario
TMARIO: Apelido de Júpiter.

tmolo
TMOLO: Montanha de Phrygia famosa por produzir açafrão.

tmolos
TMOLOS: Rei da Lídia, filho de Ares e Teogone.

to
TO: Voz para chamar o cão.

toa
TOA: Maroma. Towpath.

toalla
TOALHA: Obsoleto, tendendo nas camas, nas almofadas de convés.

toante
THOAS: Filho de Dioniso e Ariadne.

toas
Como: Filho de Dioniso e Ariadne.

tobarra
TOBARRA: Município espanhol na província de Albacete.

tobas
TUFOS: Certa parcialidade dos índios do Chaco, errante e temível.

toca
JOGADAS: Pequena asa, ou chapéu CAP, usado por senhoras.

toche
TOCHE: Na Colômbia, pássaro que vive nos arbustos de chili.

toche
TOCHE: Cidade de Angola na província de Cuanza Sul.

toche
TOCHE: Planta da selva que é usada como um tônico.

tocho
Eu boleto: livro volumoso -

tocho
Eu boleto: massa de forma retangular de ferro que é depois cinglada a bola.

tocho
Eu boleto: Garrote de pastor.

tocia
TOCIA: Zinco, óxido de zinco.

tocotin
TOCOTIN: México antiga dança folclórica já em desuso e a canção que acompanhava.

tod
Tod: Peso que foi usado no Reino Unido da Grã-Bretanha e suas possessões ultramarinas.

todorokita
Todorokite: Múltiplo e hidratada de óxido de sódio, cálcio, potássio, bário, estrôncio, manganês, magnésio e alumínio,
que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

toe
Eu TOÉ: arbusto com flores brancas de propriedades narcóticas e alucinógenas como ayahuasca.

tof
TOF: Medida de líquido na Rússia e especialmente em Riga.

tofana
TOFANA: água..., velho veneno baseado arsênico.

tofe
TOFÉ: Chewy doces de Café au Lait.

tofet
TOFETE: no antigo testamento, local perto de Jerusalém, onde os israelitas sacrificaram as crianças do Deus Moloch.

tofio
TOFIO: Tigela ou pote com aterro de pico amplo que serviu para recolher o leite da ordenha de cabras, também
chamado de tabajoste.

tofu
TOFU: Coalhada feita com leite de soja leite comum na cozinha chinesa e japonesa.

togo
TOGO: 1: nação localizada na zona intertropical, que é parte do 2-sub-Saharan Africa: língua africana para a w. do
Daomé.

tohotom
TÖHÖTÖM: Um dos sete chefes tribais húngaros.

toia
TOIA: Nome sob o qual Florida residentes adoram o diabo.

toira
TOIRA: Uma coisa alternado com uma outra camada ou Tonga.

toja
TOJA: Raiz de árvores removidas do chão após corte estas para o descepar.

toja
TOJA: Defeito que aparece na madeira para trabalhar, e que trata das feridas que a árvore era jovem.

tojo
TOJO: Cidade de Angola na província de Benguela.

tojo
TOJO: Em Cantabria e coloquialmente, tronco oco em que ninhos de abelhas.

tojosa
TOJOSA: Pássaro de Columbiforme de Cuba.

tokamak
O TOKAMAK: dispositivo que permite que você investigar a fusão nuclear.

tokamak
O TOKAMAK: dispositivo que permite que você investigar a fusão nuclear.

tokio

Tóquio: Asteroide o número 498, da série.

tokkivari
TOKKIVARI: Armário ou prateleiras onde os japoneses colocado o livro da lei.

tokyoíta
Tokyoite: Vanadato hidroxilado em bário e manganês com impurezas de ferro, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

tol
TOL: Em Honduras, a língua tolupanes.

tola
TOLA: Oitavo juiz de Israel.

tola
A la: Município da Nicarágua em departamento de Rivas.

tola
TOLA: América do Sul, nome de diferentes espécies de arbustos da família do compósito que crescem nas encostas
das montanhas.

tola
TOLA: no Equador, monte indiano, dos lados indianos.

tolano
TOLANO: Doença sofrem de animais nas gengivas.

tolano
TOLANO: NAP do pescoço.

tolari
Ana: Moeda de ouro da Turquia.

tolda
TOLDA: Alcazar de navio.

tolda
TOLDA: Alcazar de navio.

tolda
TOLDA: Teto do vagão.

toldo
TOLDO: Arrogância, vaidade, pompa.

toldo
TOLDO: Na Andaluzia, loja que vendeu o sal para o varejo.

tolete
CASSETETE: Minas, strut.

tollina
TOLLINA: Nome dado ao dolphin no litoral mediterrâneo de Andaluzia.

tollo
TOLLO: Carne que tem o veado junto os lombos.

tollo
TOLLO: Cação, peixe-espada.

tollo
TOLLO: Aragão e ruralidade, piscina, composta de chuva.

tollo
TOLLO: Buraco na terra ou se esconder dos ramos onde se escondem os caçadores caça à espera.

tollos
TOLLOS: Município espanhol na província de Alicante.

tolloso
TOLLOSO: Salamanca, enlameada.

tolon
TOULON: em El Salvador, um tipo de fiação sem ponta de ferro.

tolon
TOULON, at: Em La Rioja cidade de Arnedo, irrefletida, louco, atolondrado.

tolon
TOULON: Onomatopeia do som dos sinos.

tolondorro
TOLONDORRO, arr: Navarra, atontado, alelado, simples, sem sentido.

tolosa
TOLOSA: Asteroide o número 138, da série.

tolso
TOLSO: Salamanca, tojo, giestas e Tojo.

toltécatl
Toltecatl: Na mitologia mexicana, espírito ou Deus menos embriaguez.

tolumnio
TOLUMNIO: Eu prevejo rutulo campo de turno.

tolú
TOLU: Árvore de Terebintaceo da Colômbia e do Peru.

tolva
HOPPER: Em Venezuela, gorda, obesa.

tom
TOM: em Puerto Rico, voz usado para chamar cães.

toma
TAKE: um lugar onde é derivado uma corrente de eletricidade.

toman
Eles levam: moeda de ouro das Índias.

tomate
Tomate: Jogo de cartas, semelhantes do julepo.

tombe
TOMBE: Cidade de Angola na província do Bengo.

tome
TOMAR: Em Chile, espécie de Taboa.

tomeguin
TOMEGUÍN: em Cuba, pássaro pequeno, do pico curto cónico, plumagem é de cor esverdeada por sobre, Ashen pelo
peito e as pernas e com um amarelo de cauda.

tomies
TOMIES: Sacrifício oferecido pela rectificação da liga solene.

tomiyauh
Tomiyauh: Na mitologia mexicana, Deus menos embriaguez.

tomín
Tomin: Medição Linear de Marrocos.

tomusa
TOMUSA: Grenå áspera e crescido.

tomyris
TOMYRIS: Asteroide número 590, da série.

ton
Ton: Peso na Inglaterra para a França ton marítima.

tona
TONA: Município da Colômbia, a província de Santander.

tona
TONA: Na Galiza e coloquialmente, creme de leite.

tona
TONA: No Sax e Villena, bolo misturado com farinha, óleo, açúcar, ovo e, às vezes, batatas.

tona
TONA: Aragão, pão grande.

tona
TONA: Abate, jogo e brinquedo.

tonacacíhuatl
Omecihuatl: Na mitologia mexicana, a deusa protogona dos meios de subsistência, o furtividad, inerte e inerente.

tonacatecuhtli
Senhor: Na mitologia mexicana, Deus da criação e da fertilidade. -(Senhor, com T, capital).

tonalá
TONALÁ: Município do México, no estado de Chiapas.

tonalteuctin
Tonalteuctin: Na mitologia mexicana, ele disse que é das treze divindades que regem um determinado dia.

tonamil
TONAMIL. -No México e El Salvador, segunda colheita do milpa osegundo ano. TONAMIL. -Safra inverno.

tonantzin
TONANTZIN: Na cultura e mitologia mexicana, termo que designa várias divindades femininas.

tonga
TONGA: No Peru, a bebida que é feita do fruto da floripondio.

tonga
TONGA: Em Colômbia, Figueira-brava, planta herbácea.

tonhachir
TONHACHIR: Aldeia de Angola na província do Bengo.

tonocote
TONOCOTE: Indígenas que habitavam a atual província de Santiago del Estero, Argentina.

topan
Eles encontram: na mitologia japonesa, Deus do trovão e tempestades.

topeka
TOPEKA: Cidade Capital nos Estados Unidos. UU. o estado do Kansas e Condado de Shawnee.

topekon
TOPEKON: na mitologia chinesa, governador da terra de Deus.

topel
TOPEL: Gênero capulitas de prata que as mulheres usam para cobrir o pescoço, para cobrir a fita entre as duas
tranças.

topf
Cima: Medida para líquidos em Breslau (Alemanha).

topilcin
TOPILCIN: Na mitologia mexicana, o nome do sumo sacerdote.

topillo
RATAZANA: Variedade de menor do que esta mole.

topillo
RATAZANA: No México, armadilha, fraude.

topino
TOPINO: Jesus disse ser o cavalo que passo com a ponta anterior do capacete.

topino
TOPINO, at: em zoologia, ratazana.

topino
TOPINO: Na Extremadura, água, um pouco maior do que o habitual.

topía
TOPIA: Município do México, no estado de Durango.

topo
TOPO: desenho com forma de lua em um tecido ou papel.

topu
Eliane-no Chile, pino grande.

toque
Contato: Moeda usada na costa da África.

tor
TOR: Deus do trovão na mitologia nórdica.

torah
Tora: Tora, texto que contém a identidade de patrimônio e o direito do povo israelita.

toral
TORAL: molde onde é dá lugar às barras de cobre.

toran
TORAN: No hinduísmo, porta de entrada da arquitetura budista.

torbernita
Toebernita: Secundário minério de urânio que é encontrado em granito, arenito e minas de cobre e cristaliza no sistema
tetragonal.

torca
TORCA: Corraliza.

torca
TORCA: penhasco.

torca
TORCA: cavidade profunda e inacessível.

torcajo
TORCAJO: Alava, tanque de água geralmente organizado entre quatro épocas de sal.

torcalo
TORCALO: Torcanal, torcal, site onde existem torcas, madeira cheia de knots, torto e áspero.

torcanal
TORCANAL: Poço ou abismo, onde as rodas nas estradas podem ser capturadas.

torcanal
TORCANAL: concavidade formada nas montanhas pela União de algumas frases com os outros.

torcas
TORCAS: Em León, sob a forma de brincos de argola grande.

torco
TORCO: Caverna cujo chão é coberto de decomposição de detritos.

torco
TORCO: em Venezuela, planta euforbiacea, de casca Cinderela e medicinais.

torco
TORCO: Gorge.

torco
TORCO: Gorge.

torcularis
TORCULARIS: Alcunha de Baco.

torda
TORDA: Pamplona, bem plantado e linda garota.

tordiga
TORDIGA: Compacto, seco pedaço de lixo pode ser visto quando você removê-lo dos blocos.

tordiga
TORDIGA: Em Guadalajara, província de Espanha, lâminas ou lista de pele vacina que fará Abarca-los.

tordo
SAPINHO: Cavalaria que tem misturado cabelo preto e branco.

tordo
SAPINHO: Peixe da família do Bodião e ordem perciformes, também denominados o peitoral, Senhoria ou botão.

torebia
TOREBIA: Na mitologia grega, mãe de Arcesilau e Cario.

torga
Torga: Jib é o pescoço de cães e porcos que não pular cercas.

torico
O-Ring, CA: na geometria relativas ou pertencentes ao touro.

torii
Torii: Arch tradicional japonês que é frequentemente encontrado na entrada dos santuários xintoístas.

torillo
TORILLO: Bezerro macho.

torillo
TORILLO: Pequeno pássaro que canta à noite com um chilrear alegre, que parece que ele chama e é um sinal de
tempo bom.

torillo
TORILLO: Peixes marinhos do Norte e Europa Ocidental, mar Mediterrâneo, mar Negro e Marrocos, habitante de áreas
rochosas.

torito
TORITO. Tradicional dança representativa de Barranquilla, na Colômbia.

torito
TORITO; Pergunta difícil de responder.

torlaqui
TORLAQUI: Monges muçulmanos que, sob o pretexto de santidade, cometido grandes excessos.

tormento
TORMENTO: instrumento musical idiofone de percussão do hit direto, costumava acompanhar cuecas, tonadas e
danças do campo, no Chile.

tormes
TORMES: Rio que atravessa as províncias de Ávila, Salamanca e Zamora e é um afluente do Rio Douro.

tormos
TORMOS: Município espanhol na província de Alicante.

torna
TORNA: Salamanca, caixa de madeira para os grãos no moinho.

tornase
MAKE: imperfeito do subjuntivo de tornar o verbo modo. MAKE: Volviese, retorno, retorno, reapareciese, transformado,
convindo, evoluir, participou, tratados, etc.

torneo
TORNEIO:-Sonolência de carcaças de ovinos.

tornera
TORNERA: Na Extremadura, pião.

tornese
Tornese: Pequena moeda de cobre no Reino das Duas Sicílias.

torone
TORONE: Mulher de Proteus.

torota
Rota: 1: cabeça. -2: nome que eles dão para o eufônio. -3: na Extremadura, indigestão.

torpedo
TORPEDO: Nome de várias espécies de fuzileiro peixes Chondrichthyes, do corpo orbicular e alongado que produzir
um choque elétrico na sua presa.

torpedo
TORPEDO: Self-propelled projectile debaixo d'água.

torpil
TORPIL: Cozinha turca e produto de confeitaria dos Balcãs, também chamado de torpedo de torta.

torquemada
TORQUEMADA: Município de Palencia.

torr

TORR: Unidade de pressão.

torre
Torre: Uma parte do jogo de xadrez.

torre
Torre: Em Cuba e Porto Rico, a chaminé de usina de açúcar.

torremanzanas
TORREMANZANAS: Município espanhol na província de Alicante.

torreón
TORREÓN: Município do México, no estado de Nuevo León.

torrevieja
TORREVIEJA: Município espanhol na província de Alicante.

torricado
TORRICADO: Cozinha portuguesa muito típica prato da região do Ribatejo.

torta
BOLO: na emboscada de impressão plana, que é armazenado para distribuir.

tortillo
SALGADOS: Em Múrcia, thread bramante.

tortillo
SALGADOS: Pequena ave, bom sinal temporária, que outros chamam de parafuso ou parafuso.

tortis
TORTIS: Tipo gótico que foi usado no momento da introdução da prensa.

torto
TORTO: Menor do que o milho atual do bolo; pastelaria.

torto
TORTO: na área norte de Palencia, guisado de pão cozido, com chouriço.

tortor
TORTOR: Barra é pressionada, ponderando, uma corda.

tortuga
TARTARUGA: Coloquialmente, que se move lentamente.

tortuga
TARTARUGA: Testudo, velha máquina militar.

tortugo
Tartaruga: Madeira de Puerto Rico, de cores variadas, usado no reservatório de água, armários e trabalho de
carpintaria.

toscano
TOSCANO: Tipo de capital composta de cinco peças liso: listel, abaco, equino, colarinho e baqueton.

tostada
BRINDE: Pele de porco torresmo.

tostada
BRINDE: Na Argentina, estanho, tabarra.

tostada
BRINDE: Figurativo e familiarmente, visitar ou falar muito longo e fastidioso.

tostada
BRINDE: Peça mais ou menos grosso banana cortado transversalmente.

toste
ToSTE: Guadalajara, batida, noogie, torniscon.

toste
TISTE: Em Guadalajara, golpe, noogie, torniscon.

toston
TOSTON: Pedaço de pão frito.

toston
Suckling PIG: Pragas da batata.

toston
TOSTON: em Cuba, planta selvagem de caule ereto e intrincado, com duas filiais em cruz em cada nó, de folhas
variável e ovais e flores de cor roxa, ao qual é atribuído as virtudes de cura.

toston

TOSTON: Assado leitão.

tot
TOT: Fenício Deus das águas.

totay
HOJE: Na Bolívia, palmeira de fruta doce.

tote
TOTE: Na Colômbia, pipoca.

toti
TOTI: Ave de Dentirrostra de Cuba é o preto.

toto
TOTO: Pequena ave a província de Chiapas, na Guatemala.

toto
TOTO: Em Honduras, vara ou algo semelhante.

toto
TOTO: na alta Alpujarra, bind, laço.

toto
TOTO. Estado do cidade da Nigéria, de Nassarawa.

toto
TOTO: Cidade de Angola na província do Cunene.

totochilos
TOTOCHILO. -( de totochil a nauatl-) , nome comum dado a uma espécie de ave comum. -

totokia
Totokia: Hammer ou martelo de guerra de Fiji.

totola
TOTOLO, o: em Alava, parvo, gordinho, estranho, buceta, lelo, bobalicón.

totolapa
TOTOLAPA: Município do México, no estado de Chiapas.

totolo
TOTOLO LA_ En Álava, gordinflón, mofletudo, torpe, chocho, lelo, bobalicón.

totora
Reed: Planta tifacea americano, usado para coberturas.

totuma
CUIA: Cabaça de taba.

totuma
CABAÇA: Em Chile Chichón, tolondro, golpe, corcova, corcunda.

toum
TOUM: molho de alho típico na cozinha libanesa e Síria.

tourton
TOURTON: variedade de donut, recheado com purê de batatas ou carne e fritas em óleo, próprio da aldeia de Buissard
em Altos Alpes franceses.

tourton
TOURTON: variedade de donut, recheado com purê de batatas ou carne e fritas em óleo, próprio da aldeia de Buissard
em Altos Alpes franceses.

tova
Afrodite: Na mitologia grega, deusa da luxúria, beleza, sexualidade e reprodução.

toxodón
TOXODON: Género de mamíferos pré-históricos pertencente a meridiungulados, originário da América do Sul durante o
período Cenozoico.

toz
TOZ: Pintado Ave multi-coloridas, abundante no Yucatán.

toza
TOZA: Salamanca, padieira.

tórtola
TORTOLA: em Iconologia, símbolo de fidelidade entre amigos, maridos, temas e o monarca.

tra
TRA: Prefixo que significa, " além da " " através de 34.

trabas
OBSTÁCULOS: Em Alava, nome que é dado para o Clematis

trabon
TRABON: quadro de avisos que mantém a cabeça das cubas de feixe de pressão de óleo.

trabuco
TRABUCO: Não utilizada, condição, revolta.

traca
Fogos de artifício: Náutica, linha de tabelas ou folhas que formam os lados ou um navio cobre apoio.

tracala
TRÁCALA: No México e Porto Rico, armadilha, decepção.

tracala
TRÁCALA: multidão.

tracala
TRÁCALA: Uma dívida que é incorrida para comprar algo no crédito.

trafalgar
TRAFALGAR: Espanhol realizado no município de Barbate, província de Cádiz.

tragadal
TRAGADAL: Em Colômbia, pântano, atoleiro.

tragala
Andorinha: Música com a qual os partidários de zaherían espanhol liberais de governo absoluto no primeiro terço do
século XIX.

tragar
DEGLUTIÇÃO: Na Argentina e no Uruguai e entre alunos e coloquialmente, hatch, estude muito.

tragemata
TRAGEMATA: espécie de doce de aperitivo, usual no poder da antiga Grécia.

trailla
Quando MOTONIVELADORA: instrumento agrícola para pavimentar o chão.

trajano
Trajano: General Roman nasceu em Italica, ( Espanha ).

trallar
TRALLAR: Lenha corte em casa.

trallar
TRALLAR: Salamanca, clique a whiplash.

trama
Sinopse: O florescimento de Oliveira.

tramo
SEÇÃO: parte de uma escadaria coberta entre dois planaltos.

tramoya
ADEREÇOS: Em Álava e Palencia, Hopper, invertido em forma de cone de caixa.

trampa
ARMADILHA: Placa horizontal os balcões de lojas.

trampo
TRAMPO: conjunto de registros.

trampo
TRAMPO: Parte do pavimento de uma ponte de madeira entre duas linhagens adjacentes.

trampon
TRAMPON: carvalho antigo e de grande porte.

tran
TRAN: Palma da Cochinchina, cujas folhas são usadas para coberturas.

trana
TRANA. Prateleira, execute poyata ou passagem, no meio de um penhasco ou íngreme quase inteiramente inacessível,
que flui através dele, que geralmente pastam ou defender-se de cabras e camurça.

tranca
TRANCA: Fica com a fechadura das correias das palmadas.

tranca
TRANCA: Em Colômbia, encañizado, aves de capoeira.

trance
TRANSE: Ocupação Judicial da Propriedade do devedor para fazer pagamentos com eles para o credor.

transa
TRANSAÇÃO: NO México, trapaceiro, mentiroso.

transa
TRANSAÇÃO: NO México, trapaceiro, mentiroso.

transvaalia
Transvaalia: Número de asteroide 715, da série. -(Transvaalia com T, capital).

trao
TRAO: Indivíduo pertencente a uma tribo do povo de moi.

trapa
TRAPA: Instituto de religiosos da ordem de Cister, fundada pelo Abbé Racen.

trapa
TRAPA: fora com isso é ajuda a fechar as velas quando há muito vento.

trapa
TRAPA: armadilha no chão para entrar em um porão ou no tecto para entrar no sótão.

trape
TRAPE: No Chile, fio de lã.

trapel
TRAPEL: no arquipélago chileno de Chiloé, a alça da panela.

trapel
TRAPEL: No Chile, partes da araucana trapos pendurados a trarilongos sob a forma de peito.

trapiche
TRAPICHE: Aparelho para esmagar a cana e extrair o suco.

trapiche
TRAPICHE: Mecânica argamassa para ouro.

trapienta
TRAPIENTA: Apelido dado à língua e especialmente é chamado tartajosa, discurso ininteligível.

trapio
TRAPÍO: boa planta e galanteria de toro de lidia.

trapo
PANO: Vela de um barco.

trapo
PANO: Eu neve grande floco de neve.

trapo
PANO: Velocidade, velocidade.

traqueteos
RATTLE: Ação e efeito de traquetear. CHOCALHOS: Plural de chocalho. RATTLE: Mover repetidamente uma coisa,
causando ruído ou barulho.

trarilongo
TRARILONGO: no Chile, fita com que o índio cobrirá a cabeça e o cabelo.

trario
Caso contrário: Veterano de soldado da Roma antiga, que estava na reserva.

trasca
TRASCA: Jugo de Barzon.

trasca
TRASCA: Em Aragão, pescuno do arado.

trasca
TRASCA: La Rioja, cerda, que, depois de ter levantado, é de engorda para abate.

trasca
TRASCA: em Aragão, pele de boi grande.

traseros
Parte traseira: Coloquialmente, pais, avós e outros antepassados.

traspellado
TRASPELLADO, DA: Jesus disse é que ele está perecendo, esgotada pela fome a última.

traspellado
TRASPELLADO, DA: Pobre, pobre, indesejável.

trasto
Lixo: no teatro, cada um dos quadros que fazem parte da decoração.

trasto
Lixo: coloquialmente, pessoa inútil e informal.

traviesa
Atravessar o país: numa mina, atravessar a galeria para o Recife.

traza foliar
Traço foliar: em botânica, a extensão de um feixe vascular que se origina o sistema vascular do caule para entrar na
planilha. -Também chamado de folha de rastreamento.

trápala
TRAPALA: na Germânia, encarceramento de prisioneiros. -

tráupidos
Traupidos: Família de aves passeriformes do mundo novo, cujos membros são reconhecidos por ter plumagem
brilhante e grosso, mas não cónico de pico e ser insetívoros ou frugívoros.

trebejo
TREBEJO: Desafectado, diversão, entretenimento, piada.

trebejo
TREBEJO: Cada uma das peças do jogo de xadrez. FEDE

treboles
CLUBES: vara da embaralha francês.

treja
TREJA: o jogo de truques, alguns jogado.

trema
TREMA. -Molhado e enlameado terreno coberto com relva, afundando-se facilmente debaixo dos pés.

tremi
TREMI: Elemento usado na construção de engenharia civil funciona, também chamado tremie.

tremir
TREMIR: Tremer, a tremer, a tremer, trepidar.

tremolita
Tremolita: Amphibole de magnésio cálcio que cristaliza no sistema monoclínico.

tren

TREM: Um conjunto de material que um exército carrega com ele na campanha.

trenca
TRENCA: casaco curto com capuz.

tres
TRÊS: Na América, algumas danças folclóricas.

tresis
TRESIS: Perfuração, buraco

trevorita
Trevorite: Óxido de níquel e ferro, cor preto, fortemente magnético, que cristaliza no sistema isométrico, classe
hexoctaedrica.

treza
Silvana: na Germânia, besta.

triberga
Triberga: Asteroide número 619, da série.

tribulopis
Tribulopis: Gênero de botânico de plantas com flor pertencente à família dos zygophyllacae.

tribulus
Tribulus: Gênero de plantas de regiões quentes e temperadas ao redor do mundo, da família dos zygophyllacae,
recebendo o nome de espinhos.

tricomas
TRICOMAS: em biologia, cabelo ou qualquer outra formação epidérmica comparável a um cabelo morfologicamente.
TRICOMAS: Plural de tricomas.

trido
TRIDO, DA: muitas vezes, ao vivo. -

trifilita
Trifilita: Lítio anidro fosfato e ferro que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

triguillo
TRIGUILLO: Na Andaluzia, ahechaduras.

trikitixa

TRIKITIXA: Botões dos acordeão diatónico, de origem italiana, usada no país basco.

trilla
FAIXA: na Andaluzia, Chile e Porto Rico, palmadas, pelúcia, vaias.

trimpel
TRIMPEL: Em Salamanca, dulzaina.

trincha
TRINCHA: No Paraguai, um conjunto de seis pão rolos de estilo francês, difícil, crosta torrada e miolo branco muito
fofinho.

trinity
TRINITY: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

trinquival
TRINQUIVAL: Jesus é da frente do carrinho com o leme muito tempo de jogo.

tripera
INSCA: Em Arnedo, barriga dos guisados ou ensopados.

tripera
INSCA: lã que é deixada sem distorção.

tripera
INSCA: crista de feixe.

tripera
BACON: Na cidade de Leonesa de Bustillo del Páramo, espécie de pássaros que vivem perto de rios.

triplita
Triplite: Fosfato de ferro e manganês com ânions do grupo de flúor e/ou hidroxila, que cristaliza no sistema monoclínico
e prismático.

triploidita
Triploidite: Fosfato hidroxilado de manganês que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

tripoux
TRIPOUX: Especialidade gastronómica francesa consistindo de bacon e vieiras picadas. amarrado com uma corda e
cozido.

tripue

TRIPUE: No Chile, chicote usado pelo índio Mapuche.

triticale
Triticale: Cereal reforçada que provém do cruzamento entre trigo e centeio.

triton
Triton: Cada uma das divindades marinhas foi atribuída a essa figura do homem da cabeça à cintura e o resto dos
peixes.

triton
Triton: Urodelos cabeça comprimida com uma crista de qie a enguia e sapo estende-se acima do lombo em machos e
granujienta pele.

tritón
TRITON: Satélite de Netuno.

tro
TRO: Violino de Sião.

troade
TRÔADE: Antiga região da Ásia menor.

trocho
Eu TROCHO: porta-malas do repolho.

trocho
Eu TROCHO: Patizambo.

trocho
Eu TROCHO: Tang de madeira empregando os rodízios para juntar partes dos castings.

trocho
TROCHO, CHA: Intenções Wicked, evil, torcidas.

troglodítidos
Trogloditidos: Família de aves passeriformes com 88 espécies e 18 gêneros. Eles são distribuídos em toda a América,
com exceção de uma espécie que preenche a região paleártica.

trolelote
TROLELOTE: Lanche feito de milho cozido com molho de maionese, margarina, queijo da terra, suco de limão e chile,
servido em um copo térmico.

trolleíta
Trolleita: Fosfato hidroxilado de alumínio que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

trompada
TROMPADA: No Peru, bolo de esponja com um passe no centro.

trompo
SPIN: Albacete, planta como milho berbigão, que acreditava no trigo.

trompo
SPIN: Muito abundante no gastrópode marinho de Espanha.

trompon
TROMPON: Bater, bater, bater, punch, muito forte e sólida.

trompon
TRAMPON: carvalho antigo e de grande porte.

tronador
Tronador: Nome vulgar de uma árvore da família da bignociaceas.

tronca
TRONCA: eu dividir a gordura que é colocado sobre o fogo na cozinha.

tronca
TRONCA: Alcatra de pássaros.

tronca
TRONCA: Acúmulo de madeira grossa na casa do camponês.

troncha
CESC: Pedaço de carne única ou osso, geralmente fervida.

troncha
CESC: No Chile e no Peru, pechincha, sinecura.

troncha
TRONCHA: No México, o rancho do soldado; comida de pobre.

tronco
TRONCO: pessoa insensível, inútil ou imprestável.

tronculo
TRONCULO: Mala pequena Vascular.

tropano
TROPANO: Composto heterocíclico pirrolidina-piperidinico, que entre outros derivados alcaloides atropina, hiosciamina
e cocaína.

trope
TROPO: Lobo de Chiloé, Chile, marino, velha e grande região.

tropel
MULTIDÃO: Desafectada, trote do cavalo.

tropina
TROPINA: Álcool secundário do tropano.

tropon
TROPON: Chiloé e Magallanes, regiões do Chile, guisado feito de milcao e assado sobre brasas.

tros
TROS: Rei da Dardânia, filho de Erictônio.

trotanubes
TROTANUBES: Figurativo e familiarmente, bruxa.

troton
TROTTER: Palfrey, cavalo, cavalo, sela.

