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babosito
BABOSITO: Em México, fungo parasita cazahuate ou cazaguate.

babota
BABOTA: Larva de inseto atacando, de preferência, alfafa.

baboyana
BABOYANA: em Cuba, lagarto de cauda longa e azulada.

babreng
BABRENG: Planta Índia cuja semente é vermífugo.

babrias
BABRIAS: Tribo que habita a parte ocidental do Hindustan.

babubuco
BABUNUCO: Em Cuba, impulsor de casca de banana, pano ou outro material, usado pelos negros e outras pessoas
para fazer o upload, também chamado de babonuco.

babuino
BABUÍNO: Figurativamente, Counter-maldição, anão, homem estúpido, covarde.

babujal
BABUJAL: Uma pessoa que está de acordo com o diabo.

babul
Barcelos: Em Cuba, dança dos negros.

babumas
BABUMAS: Tribo que vive no Congo belga.

babunuco
BABUNUCO: Em Cuba, casca de banana, pano ou outro material impulsor, usando os negros e outras pessoas para
fazer o upload.

babuy
BABUY: Porco de palavra Tagalog significativa.

baca
BACA: Semelhante ao branco pérola e Metal brilhante.

baca
BACA: Frutas ou bagas de louro.

baca
BACA: Falcão ou águia da África.

baca
BACA: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Choix.

bacab
BACAB: Nome genérico, na língua maia iucateque, quatro divindades pré-hispânica, associada com os pontos
cardeais.

bacabes
BACABES: Deuses adorados pelos Yucatan antes da descoberta da América.

bacacia
BACACIA: Planta dos Andes peruanos.

bacalada
BACALADA: bacalhau inteiro e curado.

bacalario
GRADUAÇÃO: Bacharelado.

bacalá
Verdinho: Tarifa (Cádiz. Espanha), dando a aparência de verdade a mentir.

bacan
COOL: Nome indígena para a Liana de Madagáscar.

bacan
BACAN: Homem mantido por sua esposa ou amante.

bacao
BACAO: Nome de certa árvore rizoforeo das ilhas das Filipinas.

bacar
BACAR: Baccarat, amaro, planta.

bacares
BACARES: Município espanhol da província de Almeria.

bacayopa
BACAYOPA: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Choix.

bachaco
BACHACO: Em Venezuela, um tipo de formiga semelhante mas mais encorpado do que esse inseto.

bachi
BACHI: Vara reta de madeira usado no Japão para fazer sonar os tambores taiko.

bachicha
BACHICHA: No México, lugares de torresmos.

bachilla
BACHILLA: Cesta vime, redonda e com duas alças, vestir roupas.

bachíniva
BACHÍNIVA: Município do México, no estado de Chihuahua.

bacia
Bacia: Fora de uso, uma fonte do copo.

bacia
Bacia: em algumas partes de Cuba, água suja.

bacino
Bacia: nos Pirinéus Aragoneses, bacia onde comer porcos.

bación
Localização: município aragonesa de quinto de Ebro, recipiente de madeira onde comido por animais.

back
VOLTA: Rio grande no norte do Canadá que deságua no Oceano Ártico.

bacuri
BACURI: Frutas da região norte e os Estados vizinhos da região amazônica.

badajo
BADALO: Na cidade Leonesa de Somoza Andiñuela, feijão branco.

badajona
BADAJONA: Na mulher Hinojosa de Douro, município de Salamanca, sabionda e farolera.

badal
BADAL: Acial cavalarias.

badamero
BADAMERO: Malabar, cujo fruto é uma amêndoa, um análogo ao olicas óleo é extraído da planta.

badano
Badano: Formão mais largura e a espessura utilizada por carpinteiros de ribera.

badaza
BADAZA: No passado, barjuleta, caminhantes saco levado de volta.

badb
Badb: Na mitologia celta, deusa das batalhas, a iluminação, a vida, a inspiração e a sabedoria.

badea
BARROS: Pepino ou pepino maçante e amarelado.

badelisco
BADELICO: na Germânia, badil.

badelisco
BADELISCO: na Germânia, badil.

badenia
BADENIA: Asteroide número 333, da série.

badeon
BADEON: melão.

badernon
Badernon: Selo comprido e largo que serve para a carga para outros usos e objetos pesados.

badiera
BADIERA: Gênero de plantas ao invés de poligaleas é uma seção de polygala do género.

badilada
BADILADA: município aragonesa de quinto de Ebro, capacidade, possuindo uma pá de lixo.

bado
SÁBADO: Medida para líquidos que usaram os hebreus.

baduca
BADUCA: Alcaparrero de Malabar.

baduca
BADUCA: Alcaparrero de Malabar.

badumna
BADUMNA: Na mitologia nórdica, a deusa das florestas.

badusa
BADUSA: Bush muito suave, de casca muito amarga, que cresce nas ilhas do Tonga e Fiji.

bae
BAE. Na gíria da Andaluzia, mão. BAE Systems: As mãos.

bae
BAE: Filipinas Barangay na província de Negros Oriental e município de Jimalalud.

bael
BAEL: Primeiro rei do inferno que foi atribuído a propriedade invisível que evocava.

baeolophus
Baeolophus: Um género de aves passeriformes da família dos peitos, nativos de pássaros norte-americanos.

baeopogon
Baeopogon: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros picnonotidos.

baere
BAERE: pesa usada no Índico Oriental.

bafada
BAFADA: Em Múrcia, mau cheiro.

bagaces
Meno: na Costa Rica, variedade de queijo branco, que é comida ralado.

bagaje
FUNDO: Bagagem militar de um exército ou uma tropa em março.

bagaje
FUNDO: Conselho de carga que as forças para fornecer o transporte para um exército ou uma tropa acima.

bagala
Bagala: Vela de árabes de arrufada muito rasa de popa e de proa e liberação do lote.

bagauda
Bagauda: Agricultor que participaram em várias revoltas ou rebeliões contra os proprietários e o poder romano na
Península Ibérica e a Gália.

bagdad
BAGDÁ: Província e cidade capital do Iraque.

bagel
PÃO: pão feito de farinha de trigo, com um buraco no centro, cozidos antes do cozimento e às vezes cobertos com
sementes.

baglama
BAGLAMA: instrumento de música do corpo pequeno, feita com forma de concha, colocando um pedaço de madeira
sólida, com três pares de cordas, refletidas em frisos egípcia do S. IV a. C.

baharat
BAHARAT: mistura de especiarias muito utilizada na cozinha árabe, onde ele Pimenta dioica, o cominho, o cardamomo
e o preto de pimenta são os ingredientes base.

baifa
BAIFA: Canárias, sonolência, sonolência.

baifa
BAIFA: Ilhas Canárias, cabra de menos de um ano que pode ser vendido.

baiga
BAIGA: Tribo da Índia em vários de seus Estados.

baila con tu mujer
Dançando com sua esposa: prato de ovos mexidos com pequenos triângulos de tortilla frita, cozida em um tomate,
molho de chili guajillo e alho.

baileycloro
Baileycloro: Alumino-silicato de zinco, ferro, alumínio e magnésio, que cristaliza no sistema triclínico.

bainoro
BAINORO: Frutas selvagens a família da urtiga colhida de Chihuahua e Baja California a sul do país.

baire
BAIRE: Raro peixe dos mares das Índias.

baizano
BAIZANO: no estado mexicano de Sinaloa, faisão, tipo selvagem gallima.

bajarrozos
BAJARROZOS: Na Cantábria, suplemento que vai aumentar a capacidade dos aparadores para caminhões.

bajarse del burro
Sai de cima do burro: produzindo o parecer de outra pessoa.

baji
BAJI: tipo é consumido no Nepal de trincas.

bajicopo
BAJICOPO: Semelhante à bebida horchata tradicional entre as famílias antigas em Sonora. Também jipoko.

bajillero
BAJILLERO: município aragonesa de quinto de Ebro, quantidade de sujo a pratos limpos.

bajista
BAIXISTA: qual, antecipando uma queda nos preços, vender ações ou outros valores mobiliários.

bajo
Baixo: Planta Street, não utilizáveis para a habitação.

bajon
QUEDA: instrumento musical de vento semelhante a um gigante de zampoña.

bajoplato
TABLEMAT: Pedaço de louça que é colocado sob a placa, que é usada durante a refeição.

baju
COTINO: Antigo povo germânico que vivia na região das fontes do rio Vístula.

bajuno
Bajuno, para: em Tarifa (Cádiz. ESPANHA). -1: chulo, vulgar e de mau gosto de pessoa. -2: depreciativamente, pessoa
que ele se comporta maneira insolente, agressiva e chula.

bakala
BAKALA: Cidade do Zaire, atual República Democrática do Congo, na região da província Orientale e Bas Uele.

bakala
BAKALA: Aldeia do Congo na região de Niari.

bakala
BAKALA: Cidade do Chade na região de Mayo-Kebbi Ouest e maio departamento Boneye.

bakala
BAKALA: Cidade da Rússia na República de Altai.

bakara
Becker: Egípcio faraó da quarta dinastia.

bakeneko
BAKENEKO: No folclore japonês, gato de habilidades sobrenaturais.

bakerita
BAKERITE: Minério de classe 9 dos nesossilicatos que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

baklava
BAKLAVA: Especialidade mediterrânea composta de sobreposição de folhas de massa filo recheada com amêndoas,
pistache ou nozes. Também baclava.

baku
Baku: Cidade Capital do Azerbaijão.

bal
BAL: Aragão, ravina.

bal
BAL: na Germânia, o cabelo.

bala
BALA: Amarrado 10 resmas de papel.

bala
BALA: na Costa Rica, formiga, agressiva, longa e preta com manchas amarelas.

bala
BALA: Almofada para tirar a tinta e colocá-lo na carta.

balabaia
BALABAIA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

balacende
BALACENDE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

balafon
BALAFON: instrumento idiofone, de teclado de madeira, com ressonadores de cabaça, nativo da África, também
chamado Balafon.

balaja
BALAJA: Em Caló, jangada.

balama
BALAMÂ: Uvalama, árvore.

balancela
Balancela: Ofício usado para a pesca e o tráfego da costa em Itália.

balancia
Equilíbrio: Em Aragão, uva branca.

balancines
Balanços: em naitica, enquanto se aguarda o fim de um navio no quintal cordas e servindo para correspondência ou
inclinando-a para um lado ou o outro.

balancín
Balancim: Pequeno volante com que as moedas estão seladas.

balandra
SAVEIRO: Canal que dá entrada para o Golfo de Guacanayabo e corresponde para o distrito de Manzanillo marítima
na ilha de Cuba.

balandra
SAVEIRO: Cidade do México no município de La Paz, no estado de Baja California Sur.

balangot
Balangot: Nome overlook nativos certas campanário das Filipinas.

balanino
BALANINO: Um género de Coleoptera, circulionidos, pequenos insetos.

balanio
Balanio: Fungos hifomicetos.

balanites
Balanites: É um género botânico pertencente à família do figocilaceas.

balanófago
Balanofago: Jesus é o animal que se alimenta de bolotas.

balanóforo
Balanoforo: Que tem ou produz bolotas.

balantes
Balantes: Preto, feroz e muito inteligente, que habita a bacia da aldeia de Cazamanza.

balanti
Balanto: Bush das Filipinas pertencente à família Euphorbiaceae.

balantión
Balantion: Gênero de fetos, também nomeado o balancio.

balao
Balao: 1: árvore das montanhas das Filipinas. -2: peixe de Martinica. -3: Rio, a Cantão e a cidade do Equador

balaquero
Balaquero, ra: na América, baladrón, fanfarrão.

balar
BALIDO: 1: dar berros.-2: desafectadas e coloquialmente, suspiro, amando intensamente.

balar
BALIDO: Personagem da mitologia celta que tinha um olho na frente e outra na parte de trás do crânio, maligno e
mortal quando abriu o presente.

balares
Você Bernard: cidade de libicos e mercenários ibéricos da Sardenha, também conhecido como balaroi, que significa,
párias em Sardo.

balasor
Balasor: Tecido feito da casca de uma árvore da Índia.

balastaje
Lastro: Procedimento de extensão e que o leito da estrada, que é o sinal de uma ferrovia.

balata
Balata: Árvore da América corpulento da Guiana.

balate

Bernardi: Espécie de lesma que abunda nas praias das ilhas entre a Ásia e a Austrália e é objecto de comércio com a
China.

balaton
Balaton: Lago do centro da Europa, localizado no interior da Hungria.

balatón
Balaton: Grande lago da Hungria.

balayón
Balayon: Árvore de madeira sólida e encarnada que é gerada nas Filipinas.

balazote
BALAZOTE: Município espanhol na província de Albacete.

balánido
Balánido: Nome que designa alguns botânicos, o fruto do castanheiro e Haia.

balbacoa
Balbacoa: Na ilha de Cuba, chamá-lo assim, o excesso ou a câmara, que na casa dos fazendeiros.

balcarrota
Balcarrota: Na Colômbia e México, cada um dos bloqueios de cabelo que penduram os índios nos lados da face.

baldao
BALDAO: Aragão, muito cansado.

baldellia
Baldellia: Género botânico aquático da família da alismataceas integrados em três géneros e distribuído através de
grande parte da Europa.

baldrogas
BALDROGAS: Salamanca, insultar a amar. Descuidado.

baldwin
BALDWIN: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

bale
BALE: Província da Etiópia na região de Oromia.

balear
ILHAS Baleares: Nascido na comunidade autónoma de Espanha Ilhas Baleares.

balearica
Balearica: Gênero de aves gruiformes família de guindastes que são distribuídos em toda a África.

baleo
BALE: Nome com o qual são designados como espécies diferentes de plantas de dura e resistentes que são usadas
para fazer vassouras.

balero
ROLAMENTO: Molde ao derreter chumbo.

balero
ROLAMENTO: Em Colômbia, membro viril.

balero
BALERO, RA: Na Argentina, que passa os campos e as ervas daninhas procurando fraldas cheias de mel selvagens.

bali
BALI: Ilha da Indonésia.

balija
Marco: município aragonesa de Quinto de Ebro, murmuradora, mulher fofoqueira.

balila
BALILA: No México, sotol, planta comum nas regiões de semi-deserto.

balimbin
BALIMBIN: nas Filipinas, campos, oxalidaceo árvore.

balimbing
BALIMBING: Nas Filipinas, fruto da Carambola.

balio
BALIO: Na mitologia grega, um dos cavalos de Aquiles.

balio
BALIO: Na mitologia grega, um dos cães de Acteon.

balkanita
Balkanita: Eu anidro sulfeto de prata, o cobre e o mercúrio, que cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

balkis
Bessa: O nome islâmico da rainha de Sabá.

ball
BOLA: Cratera Lunar.

ballesta
1.-CROSSBOW: Armadijo para caçar pássaros.<br>2.-CROSSBOW: plectognato peixe com pele coberta com escudos,
corpo deprimido e primeira barbatana dorsal apoiada por fortes raios espinhosos.

ballestería
BESTAS: A arte da caça.

ballestería
BESTAS: Casa em que está inserido os Besteiros e utensílios de caça foram mantidos.

balleston
BALLESTON: Pedaço de madeira que seguram em alguns carros antigos para o fundo da caixa para apoiar o cocheiro
pé subindo.

balleza
BALLEZA: Município do México, no estado de Chihuahua.

ballunco
BALLUNCO.-talvez queria dizer grande JUNÇA... SEDGE grande: Em Andaluzia e Extremadura, Reed.

balochitherium
BALUCHITHERIUM: Era um herbívoro gigantesco como o rinoceronte, mas sem o chifre do seu focinho, que viveu
entre 10 e 30 milhões de anos atrás.

balombo
BALOMBO: Cidade de Angola na província de Benguela.

balon
BOLA: em náutica, vela da estadia de forma arredondada, para navegar com francos de ventos.

balon
BOLA: Eu bale grande mercadoria.

balones
BOLAS: Município espanhol na província de Alicante.

balor
Balor: Na mitologia celta, Ciclope irlandesa, Deus da morte de um olho.

balotina
BALOTINA: Em cozinha mexicana, jogo baseado em preparação de penas ou peixe carne, Soares serviram quente ou
frio.

balse
BALSE: Monte de Sarças emaranhadas que são removidos quando cortar um patch de Bramble.

balsudo
Balsudo, da: em Salamanca, largura.

baltra
BALTRA: Ilha do Equador no arquipélago de Galápagos.

baltra
BALTRA: Salamanca, barriga, barriga.

baluca
BALUCA: Na gíria da cigana, peruca.

baluga
Baluga: Salamanca, Jesus disse é da massa que se forma a camisa quando isso unfixed e não ajustar calças bem, sai
da cintura.

bamako
BAMAKO: A capital cidade do Mali, localizado às margens do rio Níger no sudoeste do país.

bamba
BAMBA: Salamanca, fraude, a campanha.

bamba
BAMBA: Alhaja falso que é destinado a transmitir a partir de boa qualidade.

bamba
BAMBA: Extrusão da raiz de uma árvore de grande porte.

bamba
BAMBA: Em Peru e familiarmente, adulterado.

bamba
BAMBA: Na Andaluzia, eu balanço.

bamba

BAMBA: flacidez.

bamba
BAMBA: Em Múrcia, tipo de penugem muito pão.

bamba
BAMBA: pura sorte.

bamba
BAMBA: Em Honduras, o peso ou prata, lempira de moeda nacional.

bamba
BAMBA: Na Andaluzia, disse que este suspenso por cordas, andaimes

bamba
BAMBA: Ritmo de dança Ibero-americana.

bambara
BÂMBARA: Mandinka grupo étnico que habita a África Ocidental.

bambe
Angela: Angola município na província do Bengo.

bamberga
BAMBERG: Número de asteroide 324, da série.

bambi
BAMBI: Cidade de Angola na província de Benguela.

bambo
BAMBO: medição de líquidos utilizados em Achem, ilha de Sumatra, equivalente a um azumbre de Espanha.

bambo
BAMBO: Você aplicar a Yucca, quando ele perdeu o elemento farinha; Quando é a última.

bambolla
Gabar-se: Aragão, bolha, bolha.

bambos
BAMBOS: Murcia, tênis.

bamboula
BAMBOULA: Tambor de origem africana, variedade do tambor, usado nas Índias Ocidentais e sul de nós no tempo da
escravidão.

bambusicola
Bambusicola: Género de aves galliformes, da família dos faisões e perdizes que são distribuídas pelo sudeste da Ásia e
China.

ban
BAN: Na Galiza, quarto.

ban
PROIBIÇÃO: Musselina Índia.

ban
BAN: Título do soberano do império húngaro.

banaba
BANABA: Árvore muito grande litrarieo das ilhas das Filipinas.

banaba
BANABA: Oceano Pacífico ilha a oeste das Ilhas Gilbert.

banabat
BANABAT: Usado em moedas de prata de Persia.

banada
BANADA: insultou. BANADA: repreensão.

banalsita
Banalsita: Anidro flowable de sódio e bário que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

bancal
TERRAÇO: Árvore de Filipinas, da família Rubiaceae, de madeira amarela, valorizada pela sua tenacidade e duração.

banchan
BANCHAN: Variedade de pratos que são servidos com arroz, cozinha coreana.

bandearse
Em tiras é: município de Quinto de Ebro, balançando aragoneses.

bandiar

BANDIAR: Município aragonesa de Quinto de Ebro, toque as campanhas.

bandoca
BANDOCA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

bandoleta
RAND: Suboscine de espécies de aves integrado na família do traupidos, nativa da América do Sul, é distribuído pela
Bolívia, Brasil, Paraguai e Suriname em folhas, fechadas, pastos e árvores baixas.

bandurria
BANDURRIA: Na América, wader ciconiforme, semelhante do ibis, longo, curvo bico.

bandylita
Bandylita: Borato cobre com ânions hidroxi e cloreto de adicionais e impurezas de ferro, que cristaliza-se na tetragonal
dipiramidal sistema e ditétragonal.

banga
BANGA: Tipo de sopa de fruto de palmeira que é consumido no sul do Delta do rio Níger pelo grupo étnico Urhobo.

bangkirai
BANGKIRAI: Madeira do é. Asiático, usado em carpintaria e construção naval.

bangsia
Bangsia: Um género de aves passeriformes da família do traupidos localizado na América do Sul.

baniano
Figueira: árvore artocarpeo da Pérsia e da Índia.

banitsa
BANITSA: Pão tradicional da Bulgária.

banja
BANJA: Cidade de Angola na província de Benguela.

banku
BANKU: Nacional prato ganês, consistindo de uma bola de massa com fermento que é servido com pratos e
ensopados.

bannisterita
BANNISTERITA: Minério do tipo dos filossilicatos, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

banquil

BANQUIL: No município de quinta do Ebro Aragoneses, pise as portas da rua.

bansalegui
BANSALEGUI: de madeira filipino de cor branco-de-rosa com manchas cinza, muito resistente e coriáceas, usado em
todo o tipo de trabalhos de carpintaria.

bantar
BANTAR: Município aragonesa de Quinto de Ebro, levante-se.

banza
M' Banza: Cidade de Angola na província do Bengo.

banzo
BANZO: Quijero, lado em declínio do canal de irrigação.

bañado
BANHADAS: mictório.

bañeres
BANNERS: Município espanhol na província de Alicante.

baotita
Baotite: Ciclosilicato formada por anéis simples de quatro tetraedros de sílica, que cristaliza no sistema tetragonal e
dipiramidal.

baperis
BAPERIS: Tribo bechuana rumped corrida, África do Sul.

bapinguis
BAPINGUIS: Tribo do Congo na África Equatorial.

baptistina
BAPTISTINA: Número de asteroide 298, da série.

bapto
BAPTO: Padre que interveio nos festivais licenciosos e nocturno realizado na Grécia em honra de Cotis.

baptornis
Baptornis: Gênero de aves subaquáticas que viveram no final do Cretáceo.

baquenze
BAQUENZE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

baquerona
BAQUERONA: moeda de cobre usada os Estados Pontifícios de Bolonha.

baquerona
BAQUERONA: moeda de cobre usada os Estados Pontifícios de Bolonha.

baqueta
Linha-dura: Peixe com dorso escuro e pele escamosa que abunda desde o Golfo da Califórnia para a costa do estado
de Chiapas.

baquetén
BAQUETEN: No México, huacavaque, guisado festivo.

bar
BAR: Unidade de pressão.

bara
BARA: nos Pirinéus Aragoneses, leme do arado.

baraca
BARACA: fortuna, sorte Pro.

barajita
BARAJITA: Em Cuba, responsabilidade.

baraka
BARAKA: Em Marrocos, atribuído ao dom divino de chefes ou marabouts.

baranda
TRILHO: Despectiva e vulgarmente, significado usado para se referir, por deixis, uma pessoa.

barandón
Barandon: 1: cheiro desagradável, feio.

2: mesa de madeira que une o estadullos do carro.

barano
BARANO: Nuvem solta que costumam formar vapores daquela subida do guarenas e bancos.

barañas
Barañas: Em Tarifa (Cádiz. Espanha), emaranhado dos tópicos ou cabelo.

bararita
Bararita: Seu grupo aniônico é um complexo flúor com Fluosilicato de, silicone, um sal do ácido hexafluorosilico, com

amónio de cátion, que cristaliza no sistema trigonal e hexagonal escalenoédrica ou silicofloruro.

barata
BARATO: Cidade de Angola na província de Benguela.

barbacana
BARBACÃ: município aragonesa de Quinto de Ebro, parte de uma rua que é maior do que o resto.

barbacu
BARBACU: Preto cuco de Caiena.

barbada
BARBUDO; Maxilar inferior do cavalheirismo.

barbaquejo
Barbaquejo: Corrente que vai levá-los da travagem com a mão direita para as mulas sob o focinho. -Barbiquejo também
os pinguins, jugular, barbuquejo ou barbicacho.

barbaresco
BARBARESCO: Italiano do vinho de Piemonte muito aromático.

barbas
BARBAS: Sapo, tumor sob a língua.

barbilla
Queixo: corte chanfrado que é dado a um pedaço de madeira para que caiba no orifício do outro.

barbirrubia
BARBIRRUBIA: No México, Pargo, peixe-espada.

barbour
BARBOUR: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

barbón
BARBON, at: Cabra, mamífero ruminante.

barca de mesana
Mezena Barca: barco a vela Mediterrâneo, equipado com duas varas e um boom e três velas.

barcaza
BARCAÇA: porta para a carga de privilégio e baixar.

barcea
BARCEA: Em Salamanca, planta da espécie de junco fino, cujos caules chegam à altura de 2 m.

barcena
BÁRCENA: nome vulgar do gênero de árvores colubrina.

barchata
BARCHATA: Família Rodrigues o ramnaceas Bush.

barchillon
PENDEJO: Na Andaluzia, visco.

barcina
BARCINA: Na Andaluzia e no México, herpil.

barcina
BARCINA: Na Extremadura, rede adaptado para o transporte para o transporte de palha.

barco rabelo
Barco Rabelo: Português vela, típica do Rio Douro, barco dedicado para transportar os barris de vinho do porto.

barda
BARDA: Aragão, cerca de espinhos.

bardal
BARDAL: Salamanca, cerrado que um disparo.

bardal
BARDAL: Sebe de espinhos.

bardas
CERCAS: Salamanca, arbustos e pequenos ramos grossos.

bardasca
BARDASCA: Na Extremadura, haste grande de madeira.

barde
BARD: Em Salamanca, caldeirão.

bardiche
Bardiche: Mistura de arma de enastada machado e arma, típico da maioria de Rússia e Europa Oriental. Também
berdiche.

bardo
Bard: Vivar de coelhos, especialmente que tem várias bocas e está coberta de ervas daninhas.

bardo
Bard: Um tipo de planta abundante em el Cerrato.

bardo
Bard: Lama seca.

bardo
Bard: Salamanca e León, acácia, que de acordo com a parede serve como abrigo para os pastores.

bardusca
BARDUSCA: Em Salamanca, haste fina.

bare
BARE: Medida para líquidos utilizados no equivalente a 191 pints de Amesterdão de Paris.

bare
BARE: Grupo indígena na Venezuela, localizada no município de Atabapo.

barear
BAREAR: Salamanca, puxe as azeitonas ou outros frutos das árvores com uma vara.

barella
BARELLA: município aragonesa de Quinto de Ebro: 1.-maxilar. 2: estreitas e íngremes do vale.

bareta
BARETA: Em Oseja de Sajambre, Leon Township, diarreia dos animais.

bargueño
BARGUEÑO: Secretária espanhol do renascimento com flip-top, decorado com escultura de trabalho e muitos
cajoncillos.

bari
BARÍ: Excelente, que se destaca.

bari
BARI: Região no norte da Somália.

bari
BARI: Indígenas da sierra de Perijá na Venezuela.

bariaco
BARIACO: Madeira de Porto Rico, muito apreciada para reservatório de água.

baricoca
BARICOCA: No México, chupandilla, chupandia, árvore alta.

barilita
Barilita: Silicato de anidro, bário e berílio sem aníons adicionais que cristalizam no sistema piramidal e Orthorhombic.

barina
Barina: Piscina, jangada.

barinas
BARINAS: Estado da Venezuela.

bariosincosita
Bariosincosita: Fosfato hidratado de bário com ânions adicionais de vanadato que cristaliza no sistema tetragonal.

baritocalcita
Baritocalcita: Carbonato de bário e cálcio, que cristaliza no esfenoide sistema monoclínico e prismáticas.

barí
BARI: Província e cidade da Itália na região da Apúlia.

barn
CELEIRO: Unidade de medida da superfície de choque em reações nucleares.

baro
BARO: Bar, unidade de medida de pressão atmosférica.

barolo
BAROLO: Italiano de vinho do Piemonte.

barong
Barong: Faca arma, consistindo de uma folha de curta e larga sob a forma de uma única borda em forma de folha.
Também barung.

barra
BAR: balcão do bar.

barra
BAR: imaginário de moeda do que é servido no Senegal para a contabilidade, o escambo estabelecido para o comércio

de negros e da borracha.

barraca
BARRACA: Cidade de Angola na província do Bengo.

barraco
Barraco: Medidor de antiga peça de artilharia de espessura.

barrada
BARRADA: Em Corella e Douwe Egberts, um jogo infantil.

barrada
Miguel branco: Dobre, perto dos clubes para que o gado passa a noite.

barrada
Miguel branco: Pedaço molhado de forma alongada.

barragan
Braga: Em Salamanca, quinta do mozo que ainda não é casada.

barragán
Braga: Salamanca, jovem solteira.

barrajar
Barrajar: Na Argentina, para baixo com força uma pessoa ou coisa.

barralico
BARRALICO: município aragonesa de quinto de Ebro, haste pequena.

barranco
Barranco: Figurativamente, dificuldade, gravidez,

barrani
Barani: Em Marrocos, estranho.

barrate
BARRATE: Pequeno feixe.

barrax
BARRAX: Município espanhol na província de Albacete.

barreada
AFFIXED: município aragonesa de Quinto de Ebro, cores de vários animais.

barrenillo
Fenômeno: em Cuba e coloquialmente, ideia fixa, preocupação obsessiva.

barrerita
Portal: Tectosilicato dos metais alcalinos, principalmente de sódio que pode ser substituído pelo potássio ou cálcio, com
impurezas de ferro, manganês, magnésio, estrôncio e bário, que cristaliza no sistema ortorrombico e dipiramidal.

barril
BARRIL: Em Salamanca, o jarro de água.

barrila
BARRILA: La Rioja, jarro de dois bicos.

barrila
BARRILA: Em Extremadura, esmagado mais do que o atual barril.

barrilete
MERLUZA: No México, nome genérico para que aplicado a várias espécies de peixes, comumente conhecidos como
atum.

barrilito
BRANDAO: Certa parasita de cavalos.

barrilito
BRANDAO: Barrilcito, pequeno barril.

barrilito
BRANDAO: Figurativo e familiarmente, espessura e o pequeno homem.

barromán
BARROMÁN: Município espanhol na província de Ávila.

barroso
BARROSO: 1: no México, espelon, feijão preto. -2: no México, enchilado fungo.

barrueco
BARRUECO: Na Extremadura, pedra muito gorda.

barruesa

Barruesa: Na República Dominicana, bata grandes ou flácidos costumava dormir.

barrula
BARRULA: No município de Burgos de Villamar Guadilla, jarro.

barrundia
BARRUNDIA: Município espanhol na província de Álava.

bartola
BARTOLA: Barriga, barriga.

bartolo
BARTOLO: Pessoa, apática, indolente, despreocupada.

barullas
Você BARULLAS: Salamanca, desleixado.

baryphthengus
Baryphthengus: Género de aves da família da momotidos, nativa das florestas tropicais da América Central e do Sul.

barzon
BARZON, at: Em Honduras e disse de uma pessoa, vaga, que não gosta do trabalho.

basan
Com base: Criatura da imaginação japonesa com aparência de galo do tamanho de uma montanha, também chamado
de Bazán ou basabasi.

basideo
BASIDEO: Baside, esporifera célula de certos fungos.

basidiomicetos
Basidiomicetos: Botânicos, nome que foi substituído na basidiosporos.

basidióforos
Basidioforos: Nome dado pelos Bonorden família de fungos hifomicetos.

basidiósporos
Basidiosporos: Grupo dos fungos, formada por todos aqueles que têm esporos sobre o baside.

basileuterus
Basileuterus: Um género de aves passeriformes da família da paluridos, que são distribuídos em toda a região
Neotropical. conhecido como Rouxinóis ou chivies.

basilornis
Basilornis: Gênero de aves passeriformes da família dos pássaros estorninhos, conhecido como você minás.

basilosaurus
BASILOSAURUS: Cretáceo que viveu a 45 milhões de anos em águas costeiras rasas.

baso
BASE: medição de líquidos utilizados em Verona, correspondente a 5 copos de Paris.

bass
BASS: Estreito que separa a ilha da Tasmânia, da costa sul da Austrália.

bassanita
BASSANITA: Mineral composto de sulfato de cálcio hemihidratado, que cristaliza no sistema Orthorhombic.

bastardo
BASTARDO: Salamanca, réptil do formulário da serpente que atinge dois metros de comprimento.

bastet
BASTET: Deusa egípcia de harmonia e felicidade.

bastida
BASTIDA: Velha máquina militar como uma torre.

bastnasita
BASTANASITA: Minério do tipo de carbonatos, âmbar, amarelo e avermelhado que cristaliza-se no sistema
hex-ditrigonal.

bastoncito
Tira: Em México, pequeno pedaço de pasta de amêndoa, alongada ou massa folhada.

bastonear
BASTONEAR: Coma hastes concurso de gado das árvores.

bastonita
BASTONITA: Variedade de mica, com perto de eixos, marrom esverdeado e fundir-se facilmente.

bastos
BASTOS: Palo do baralho espanhol.

bastón
Bengala: Salamanca, caule tenro de carvalho ou carvalho.

bastren
BASTREN: Ferramenta utilizada em carpintaria para dar formas arredondados e curvados de pedaços de madeira.

bat
MORCEGO: No México, jonote branco.

bata
Casaco: Duplo tambor remendo esculpida em madeira, em forma de ampulheta, com um cone mais do que outro,
localizados principalmente na Nigéria.

batabano
BATABANÓ: Largura do Golfo de Cuba, no mar do Caribe.

bataclanes
Bataclanes: Na República Dominicana, Shorty, feminino dentro da parte.

batalla
Batalha: Parte da sela em que secansa o corpo do cavaleiro.

batana
BATANA: alguns peixes de forma oval, própria da costa central do Peru.

batana
BATANA: Óleo de cheiro pouco agradável índios Miskito, ulwaskas, tawaskas e retiram os ramos chamado Yolillo Palm.

batara
BATARA: Grupo América do pássaro dentirrostros, abundante no Paraguai.

batarete
BATARETE: México doce feita com mel de açúcar mascavo e pinole.

batata
Batata-doce: em Porto Rico e festivamente, bezerro.

batatazo
BATATAZO: Em Chile, galo, triunfo inesperado de um cavalo.

batavia
BATAVIA: Antigo nome de Jacarta.

bate
MORCEGO: No México, bebidas indígenas para que prepara com sementes de chan ou chia em adoçado com mel.

bathilde
BATHILDE: Asteroide o número 441, da série.

bathmocercus
Bathmocercus: Um género de aves passeriformes da família da cisticolidos estendendo-se ao Saara da África do Sul.

baticulin
BATICULIN: Árvore bignoniaceo das Filipinas.

batida
Batida: Em Cuba e entre galleros, força com galo corre para seu adversário.

batidor
BATEDOR: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, pente com duas larguras de arame farpadas.

batilo
BATILO: Furar ou raspador alça curta, usada pelos antigos romanos.

batir
Bater: moeda.

batir
BATIDA. Lavandaria esclarecida.

batir
BEAT: Na impressão, ajustar e acomodar as resmas de papel.

batis
Batis: Um género de aves passeriformes da família da platisteiridos que residem ao sul do Saara.

batitinan
BATITINAN: Muito compacto filipino, madeira de cor verde-oliva ou cinza, vermelho, usado na construção naval.

batitu
Upland SANDPIPER: na Argentina, pássaros vadeando espécie de narceja.

batman
BATMAN: Pesa usado na Turquia e também na Pérsia.

batola
BATOLA: Em Venezuela, traje feminino guajira.

batollar
BATOLLAR: O município de Aragoneses de Quinto de Ebro, leve as nozes.

batopilas
BATOPILAS: Município do México, no estado de Chihuahua.

batopita
BATOPITA: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Badiraguato.

batón
Bastão: município aragonesa de Quinto de Ebro, batendo.

batrachostomus
Batrachostomus: Família de aves do género do pássaro de podargidos

batuca
BATUCA: Em Navalmoral de la Mata, Razorfen, cochiquera.

batuecas
BATUECAS: Rio de Salamanca, afluente do Rio Alagón.

batuelo
BATUELO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, cova ou buraco na parede.

batume
Batume: na República Dominicana, uma coisa mal feita. -(Nota: é batume e não aplicação)

batutazo
Batutazo: Na República Dominicana, o mandato duro, exemplar ou violento ato de autoridade

batze
BATZE: Moeda de velo Alemanha e Suábia, que corresponde a 3 quilos e 15 torneses de salário.

bau
BAU: personificação do caos na Caldeia a mitologia.

bauchan
B11: Celtic, criatura da mitologia masculina ou feminina, caracterizada por ter cabelo comprido e ser travesso e
solitário.

baucis
BAUCIS: Asteroide o número 172, da série.

baudó
BAUDÓ: Rio de Colômbia, que nasceu na Serra de mesmo nome, atravessa o departamento de Choco e deságua no
Oceano Pacífico.

baul
TRONCO: Coloquialmente e em desuso, barriga, intestino.

baulita
BAULITA: Vidro vulcânico esbranquiçado contendo inclusões de cálcio.

baumeia
Baumeua: Número de asteroide 813 da série.

baumhauerita
Baumhauerite: Eu sulfeto de enriquecido em metal chumbo, com impurezas de antimônio, que cristaliza no sistema
triclínico e pinacoidal.

baumkuchen
BAUMKUCHEN: Hollow montados peça cozinhada no espeto.

baure
BAURE: Nação aruaca que habitavam as margens dos rios preto e brancos a norte e leste da Bolívia e a língua destes
índios.

bavaresa
BAVARESA: Preparação doce e fria, constituído por um purê de frutas creme ou geleia adicionado esse merengue
italiano e chantilly e depois moldado.

bavaria
Baviera: Número de asteroide 301, da série.

bavenita
Bavenite: Silicato hidroxilado de cálcio, berílio e alumínio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

baxter
BAXTER: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

bayadera
BAYADÈRE: Tecido com listras de contraste muito no sentido transversal.

bayarque
BAYARQUE: Cathy município da província de Almeria.

bayeton
BAYETON: tecido grosseiro de lã, de cabelo longo, próprio de Castilla.

baymena
BAYMENA: Cidade do México, no estado de Sinaloa e município de Choix.

bayolla
Bayolla: na República Dominicana, barriga, barriga.

bayon
BAYON: Campanário, planta tifacea.

bayon
BAYON: Limpar feijão amarelo.

bayon
BAYON: Tapete de saco com qual comércio artigos são embalados.

bayonesa
BAYONESA: massa folhada recheada com abóbora.

bayoya
BAYOYA: Em Cuba, réptil iguanido, Costa do lagarto.

bayón
BAYON: Salamanca, espécie de enea, que cresce nos rios ou córregos. Junco, planta tifacea.

bayunco
SEDGE grande: Na Andaluzia e Extremadura, planta Taboa.

bayusa
BAYUSA: No México, flor de agave.

bazaro
BAZARO: Aragão, escória de algumas substâncias tais como o cerapez.

bazcullo
BAZCULLO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, a pele da uva, uma vez apertou o vinho.

bazillo
BAZILLO: Medir para agregados usados em Zante, correspondente à média Liorna saco.

bazin
BAZIN: Alimentares provenientes da Líbia, cujo principal ingrediente é a farinha de cevada e, por vezes, com a mistura
de farinha de trigo.

bazo
BAÇO: Moeda de cobre usada na Suíça e na Alemanha. equivalente a 2 salários torneses.

bazo relleno
Enchimento de baço: em México, baço de carne assada, recheio de carne de porco picada e a carne, Tanchagem.
batata, cozido, ovo, pimentão, passas e azeitonas.

bazzita
Bazzita: Silicato hidratado de berílio, escândio, ferro, magnésio e sódio que cristaliza no sistema hexagonal e
bipiramidal dipiramidal.

báculo
Equipe: Alívio, apoio e consolação.

bálago
Bálago: Espuma de sabão, que as bolas são brutas.

bárbara
Barbara: Asteroide o número 234, da série.

báside
Baside: Esporifera célula e himenomicetos fungos.

bâtonnage
BATONNAGE: Técnica que envolve a remoção com a ajuda de uma bengala em um vinho de barril para que pescaram
Lees bem que eles depositados no fundo.

be
BE: Símbolo químico do berílio.

beagle
Beagle: Asteroide número 656, da série. -( Beagle com maiuscula B ).

beata
BEATA: Na Extremadura, lebre.

beatriz
BEATRICE: Asteroide o número 83, da série.

beaujolais
BEAUJOLAIS: Vinho da Gimenez de uvas que é jovem bêbado e fresco luz.

beber los vientos por alguien
Alguém beber ventos para uma coisa: quero avançar e fazer o máximo possível para obtê-lo.

beber los vientos por alguien
BEBIDA de alguém acaba por outra pessoa: ser muito apaixonado por ela.

beberajo
BEBERAJO: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, velha comida para porcos feitos de farelo, cagajones de
cardos de equinos e selvagens.

beberecua
BEBERECUA: No México e vulgarmente, prolongada embriaguez, bebentina, predileção por bebida.

bebezón
Bebezon: Bêbado de Cuba, me embebedar.

bebi
Vilson: Tecido de algodão fabricado em Alepo.

bec de corbín
BEC de Corbin: enastada arma ou martelo longo usado na Europa Ocidental.

beca
Bolsista: Logotipo usado pelo colégio.

beca
GRANT: Eu Embozo camada.

beca
Bolsista: Portugal Freguesia no concelho de Boticas.

becabunga
Becabunga: Planta aquática raiz nodosa e branca floresce em todas as regiões europeias durante os meses de maio e
junho.

becahuas
Becahuas: Tribo selvagem do Peru. -

becasina

MAÇARICO: Pássaro de Caradriforme América do Sul também conhecido como cego gallinela, Narceja ou aguatero.

becedas
BECEDAS: Município espanhol na província de Ávila.

becedillas
BECEDILLAS: Município espanhol na província de Ávila.

becerra
Becerra: Na República Dominicana, a participação nos benefícios obtidos em um assunto ou negócio.

beche
Beche: León, cabra macho.

bechorra
BECHORRA: Navarra, terçol.

bechuanas
Bechuanas: Cidade da África do Sul.

beco
Beco: Anteriormente, os lábios. -

beconguilla
Beconguilla: Ipeca, arbustos de planta e emético.

becortopnea
Becortopnea: Nome proposto em patologia para designar a coqueluche ou tosse convulsa.

becquerelita
Becquerelita: Oxidação-hidroxido de urânio com adicionais de cátions cálcio e pentagonal estrutura molecular de
poliedros, que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

becri
Becri: Em Marrocos, cultivo de início.

becsca
BECSCA: Medida para líquidos utilizados em Cracóvia que pesa cerca de 350 quilos de Paris.

becuna
Becuna: Semelhante para os peixes de água salgada de barbos.

bedagat
Bedagat: Livro religioso, de autoridade preferencial entre os birmaneses.

bedar
BEDAR: Município espanhol da província de Almeria.

bedija
BEDIJA: Eu lã leve de floco de neve.

beedi
BIDI: Bidi, cigarro fino da Índia, cheia de flocos de tabaco e envolto em um tendu.

begena
BEGENA: instrumento de corda da Etiópia e da Eritreia, semelhante a um gigante de Lira.

behetría
Behetria: Confusão, desordem.

beiga
BeIga: Tarifa (Cádiz. Espanha), blister, elevação local da epiderme por acumulação de fluido.

beigne
BEIGNE: Cole Quebec tradicional, feita de fermento em forma de rosca que é cozido em óleo muito quente.

beires
BEIRES: Município espanhol da província de Almeria.

bel
BEL: Cintura, esculpir.

bela
BELA: No continente espanhol Guiné, poço enorme, que não tem muito tempo, afiadas lanças, assoalho feito por povos
indígenas para caçar elefantes.

belena
Bethlehem: Calleja, beco, espaço estreito ou passagem entre duas casas ou edifícios.

belendorffita
Belendorffita: Amálgama de mercúrio e cobre que cristaliza ditrigonal sistema piramidal trigonal.

beleto
BELETO: Colostro, o primeiro leite do gado depois do parto.

belga
Belga: Um tipo de rifle que foi carregado com um cartucho grande.

belicenses
Belicenses: Cidade da antiga Gália, estabelecida, antes da invasão romana, em ambas as margens do Ródano, no
sentido sul do Jura, entre os sequanos e o centrones.

belideo
Belideo: Mamífero Marsupial da subordem dos carpofagos ou alpinistas.

belinda
BELINDA: Satélite de Urano.

belinuro
Belinuro: Em paleontologia, um género de crustáceos fósseis xifosurous.

belio
Bel: Um género de plantas herbáceas da família das plantas compostas

belisana
Balisani: Deusa da saúde na mitologia gaulesa, eu ensino homens a artes e ofícios.

belisaña
BELISANA: Asteroide o número 178, da série.

belisaña
BELISANA: Asteroide o número 178, da série.

