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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

botija
BOTIJA: Larva de um besouro que é consumido principalmente no estado do México.

botijilla
BOTIJILLA: recipiente para beber, conter e conservar a água, que tem corpo globular seguindo diferentes modelos de
cantarillas e jarros-você chama-se também: botija, gaiado ou boteja.

botijoso
BOTIJOSO, SA: Em Múrcia, com a língua presa.

botijuela
Botijuela: na República Dominicana, botija escondido ou oculto em terra ou em uma parede com moedas coloniais.

botiquiar
Botiquiar; Na República Dominicana, fale.

boto
BOTO: Uma peça alta, usada para equitação botas.

boto
BOTO: Couro pequeno para tomar vinho, óleo ou qualquer outro líquido.

boto
BOTO; Golfinho, baleia.

botolphia
Botolphia: Número de asteroide 741, da série. -(Botolphia com B, em letras maiusculas).

botomona
BOTOMONA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

botón
BOTÃO: Na Argentina e coloquialmente, informante.

botriógeno
Botriogeno: Hidroxisulfato penta-hidratado de ferro e magnésio, que cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

botsuana
Botswana: País soberano sem saída para o mar da África do Sul.

boudin noir
BOUDIN NOIR: Produto de fibra óptica desfibrinado charcutaria e gordura de porco, temperado e introduzidos em um
intestino.

bougarabou
BOUGARABOU: Membranophone Original da jola, no povo sul do Senegal e Gâmbia.

bougatsa
BOUGATSA: bolo típico deles, cozinhas, grego, búlgaro e sírio.

boukha
BOUKHA: Conhaque figo Tunísia feita e consumida em toda a África do Norte.

boulangerita
Boulanferita: Eu sulfeto chumbo adicionais ânions de Antimoneto, com impurezas de cobre, zinco, estanho e ferro, que
cristaliza no sistema monoclínico e prismático.

bournonita
Bournonite: Eu sulfureto de chumbo, cobre e antimônio, que cristaliza no sistema ortorrômbico.

bourride
BOURRIDE: Sopa de peixe típica da Provença.

bouzourate
BOUZOURATE: Refrescante bebida consumida no Oriente.

bowieíta
Bowieite: eu minério de sulfeto de ródio, irídio, com impurezas de irídio e platina, que cristaliza no sistema ortorrômbico
e dipiramidal.

bowinasi
BOWINASI: madeira dos W. da África de couro de cor marrom, usado no interior de carpintaria.

box
CAIXA: em um hospital, compartimento para pacientes internados de emergência,

boyana
BOYANA: Bairro da capital búlgara de Sofia no município de Vitosha.

boyé
Boyé: na República Dominicana, velho, decrépito.

bozal
FOCINHO: Preto recentemente removido do seu país.

bozo
Bozo: na República Dominicana e em um maneira figurativo e família, prisioneiro ou em perigo.

bozorola
BOZOROLA: Na Costa Rica, exclua que permanece depois de fazer café.

bóthuch
BOTHUCH: No México, aguama, planta Stemless.

bótil
BÒTIL: No México, feijão, feijão.

brabos
BRABOS; Município espanhol na província de Ávila.

bracear
Bracear: Na República Dominicana, obter vantagem pecuniária e ilícita em um negócio ou emprego.

brache
BRACHE: medida linear usada na Alemanha e Suíça, que corresponde a 20 polegadas e 3 linhas de Paris.

brachygalba
Brachygalba: Género galbuliforme da família da ave de bananais.

brachypteryx
Brachypteryx: Um género de aves passeriformes da família do Flycatcher, que habitam o sudeste asiático.

braco
BRACO: Coloquialmente e uma pessoa de roma e um pouco Erguido de raiz disse.

braco
BRACO, CA: cão Retriever.

bracon
BRACON: Gênero de inseto Elasmopalpus pregivers, que constituem o tipo de família dos braconids.

bradley
BRADLEY: Estados Unidos, no Condado de Arkansas.

bradornis
Bradornis: Sexo pbsoleto de ave passeriforme da família da família de Flycatcher, originários de pássaros de África.

bradypterus
Bradypterus: Um género de aves passeriformes da família Megaluridae, distribuídos nas regiões quentes da África e da
Ásia.

braga
BRAGA: Cidade e distrito de Portugal, na região norte, conhecida como a cidade dos arcebispos.

braggita
Braggite: Eu enxofre Platinum que cristaliza no sistema tetragonal e dipiramidal.

braguero
TRELIÇA: Aragão, o úbere da vaca.

braja
Goles: poeira.

brala
Aberto: Na República Dominicana, onomatopeico voz indicando, cai.

brama
BRAMA: Osteictios peixe género, pertencente à família dos foles.

brambilla
Brambilla: Número de asteroide 640, da série. -( Brambilla com maiuscula B ).

bramon
BRAMON: Na Germânia, dedo-duro.

bran
FARELO: Nome duas Celtic figuras mitológicas.

branca
BRANCA: Cidade de Angola na província de Benguela.

brandal
BRANDAL: Fora com o qual eles afirmam que as coberturas.

brangane
Brangäne: Número de asteroide 606 da série.

branta
Branta: Género de aves anseriformes da família dos patos, conhecidos como gansos. cujo habitat são as zonas
marítimas do hemisfério norte.

brasa
Brasa: Na República Dominicana, ir de mal a pior.

brasero
BRASEIRO: Site que se tencionava queimar certas condenado pessoas.

brasilia
Brasília: Número de asteroide 293, da série.

brasilianita
Brasilianita: Fosfato anidro de sódio e alumínio adicionais ânions de hidroxila, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

brassita
Brassita: Tetra-hidratado Hidrogeno-arseniato de magnésio que cristaliza no sistema ortorrômbico e dipiramidal.

brata
BRATA: Zamora, barata, inseto preto.

braul
BRÂUL: Planta nativa da Índia.

braunita
Braunite: Manganés Manganito com impurezas de ferro, cálcio, boro, bário, titânio, alumínio e magnésio que
cristaliza-se na tetragonal dipiramidal sistema e ditétragonal.

brauvalia
BRAUVALIA: Planta escrofulariacea da América tropical, curar micose.

brava
Brava: In germania, frágil.

bravonel
BRAVONEL: Homem corajoso prepotente, precioso.

brazo
BRAÇO: Boom articulado de um guindaste.

brazo de reina
BRAÇO da rainha: Tamale cilíndrica que é, tem a forma ou as dimensões de um braço.

brea
BREA: Resíduos de pirólise de materiais orgânicos.

brechero
Brechero: na República Dominicana, "voyeur", "voyeur".

breda
BREDA: Astúrias, hora, vez.

bredichina
Bredichina: Asteroide número 786, da série. -(Bredichina com B, em letras maiusculas).

bregandito
Bregandito: Na República Dominicana, usado para indicar como fórmula de uma vida.

bregetear
Bregetear: na República Dominicana, para discutir, para lutar contra duas ou mais pessoas.

bregon
BREGÓN: Jesus é o pau que serviu para Baker para lidar.

bregón
Bregón, Nd: na República Dominicana, complicado, difícil de entender.

breioöx
Breioox_ tipo de Machado, usado pelos Vikings.

breithauptita
BREITHAUPTITA: Antimoneto de minérios de sulfetos minerais; simples Antimoneto de níquel que cristaliza-se na
dipiramidal sistema e bipiramidal hexagonal.

bremain
BREMAIN: Refere-se ao Reino Unido. ficar na zona euro.

brenca
BRENCA: Post que detém as comportas das valas.

brendelia
Brendelia: Número de asteroide 761, da série. -(Brendelia, b, maiuscula)

brenta
BRENTA: medição de líquidos utilizados em Milão, correspondente a 147 azumbres de Castela.

breto
Breto: Planta em que o arado está envolvido.

bretzel
BRETZEL: Tipo de bolacha ou pão panificação e torcido em um loop, sabor salgado, que tem sua origem na Alemanha.

brégete
Bregete: na República Dominicana, discussão, rina, pendência.

brianita
Brianita: Fosfato de sódio anidro, cálcio e magnésio sem adicionais ânions, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

briareo
BRIAREO: Na mitologia grega, um dos Hecatônquiros, gigantes cinquenta cabeças e cem braços.

briartita
Briartita: Eu anidro enxofre, cobre, ferro e germânio com impurezas de gálio e estanho que cristaliza no sistema
tetragonal e escalenoédrica.

briché
Briche: No Haiti, baioneta.

brick
TIJOLO: queijo americano de leite de vaca.

brickerita
Brickerita: Arseniato de cálcio e zinco, grupo de adelita, que cristaliza no sistema ortorrômbico e disfenoidal.

briclí
Bricli: na República Dominicana, figurativa e familiarmente, confusão, briga, luta.

brico
BRICO: Banco ou escollo no mar.

bridgmanita
Bridgmanita: Mineral misture muito denso silicato de ferro e magnésio, cuja fórmula é (Mg, Fe) SiO3, dimorfos do
akimotoita.

brigida
BRIDGET: Asteroide número 450, da série.

brija
BRIJA: Germania, assistir a cadeia

brimbán
Brimban: Na República Dominicana, desordem, motim, briga.

brin
BRIN: Em Aragão, fio de açafrão.

brincacharco
BRINCACHARCO: em Puerto Rico, calças que é curto para que ele leva...-também brincacharcos.

brincadora
Jumper: No México, uva do monte, planta trepadora de Woody.

brincon
BRINCÓN: Na alta Maragateria, espécie de dança, cantada e interpretada por pares de mulheres que, exteriormente
amarrar roupas acima dos joelhos, saltar ao ritmo da música, com os pés juntos e palmas.

brincona
BRINCONA: Na Colômbia, paquera, despreocupada, espirituosa.

brincón
BRINCÓN: Frolicsome,. ( ele disse é especialmente das crianças ).

brinza
Queijo de ovelha: queijo, tornando os highlanders nos Cárpatos.

brinzal
MUDAS: Mudas que nascem nas bancadas das montanhas.

briñolas
BRINOLAS: Uma espécie de ameixas de gosto requintado.

briocias
Briocias: Família de plantas Liliaceae.

briocóride
BRIOCORIDE: Bug miridea que vive em musgos.

brion
BRION: Náutico, a placa da sapata.

brion
BRION: Breios, focinheira para os cavalos com antojeras e sinos.

briorriza
Briorriza: Um gênero de insetos Elasmopalpus.

bris
BRIS: município aragonesa de Quinto de Ebro, frio.

brisa
Brisa: Orujo.

brisar
Brisar; Na República Dominicana, vômitos.

briseis
Briseis: Número de asteroide 655, da série. . ( Briseis com maiuscula B ).

brittia
BRITTIA: De acordo com Procópio, mitológica ilha dos abençoados, que eles carregam são as almas dos mortos.

brivias
BRIVIAS: na Germânia, boas palavras.

brixia
BRIXIA: Número de asteroide 521 da série.

brizziíta
Brizziita: Óxido de sódio e antimônio, que cristaliza-se no sistema trigonal, romboédrica classe.

brocardo
BROCARDO: Aforismo jurídico frequentemente expressado em língua latina.

brocatel
BROCATEL: Variedade de Damasco com dobra de seda e algodão, com desenhos de muitos tecer cores.

brocatela
BROCATELA: em geologia, rocha de cimento amorfo.

brochantita
Brochantite: Muito comum Hidroxisulfato de cobre, com sua coloração verde típica, que cristaliza no sistema
monoclínico.

brodavis
Brodavis: Gênero de aves que viveram no final do Cretáceo.

brogó
Brogo: Na República Dominicana, carabina de cano curto, longo, calibre e cartucho muito amplo.

broiler
Frangos de CORTE: Variedade de frango desenvolvido especificamente para a produção de carne.

brolla
BROLLA: mentir.

brollar
BROLLAR: Budge, ferver, deixe ferver.

bromargirita
Bromargirita: Anidro simples brometo de prata, com impurezas de iodo e cloro, que cristaliza no sistema isométrico e
hexoctaedrico.

bromellita
Bromellite: Minerla do óxido de berílio que cristalisa-se no sistema hexagonal, classe bipiramidal forma piramidal.

bromoso
BROMOSO, SA: Vulgarismo, irritante, que crianças ou muito chato.

bronce
Bronze: Poeticamente, canhão de artilharia, Bell, corneta ou trompete.

brontes
BRONTES: Cyclops irmão Esteropes e Arges.

broque
: Broque: no Cibao (República Dominicana), vegetação quase impenetrável.

brotogeris
Brotogeris: Género de aves da família do Psittacidae, papagaios neotropicais, conhecidos como confortavelmente.

brownleeíta

Brownleeita: Silicieto metal manganês que cristaliza no sistema isométrico e tetratoidal.

brownmillerita
Brownmillerita: Vários óxido anidro cálcio, alumínio e ferro que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

brozas
BROZAS: município aragonesa de Quinto de Ebro, desleixado.

bruche
BRUCHE: Na Extremadura, luta de braço partido.

brucia
BRUCIA: Asteroide o número 323, da série.

brudú
Brudu: na República Dominicana, interjeição para expressar a queda do rosto de uma cavalaria.

bruja
BRUXA: CORUJA, pássaro.

brumido
BRUMIDO, DA-Apelotonado, superlotadas, oprimido.

bruna
BRUNA: Asteroide o número 290, da série.

brunch
ALMOÇO: Comida de origem americana, que desempenha o papel de pequeno-almoço e almoço.

bruneta
BRUNETA: No passado, preto pano.

brunia
NODIFLORA: Gênero de plantas saxifragaceas com uma espátula, afiada e carnuda deixa.

brunilda
HELDO: Asteroide o número 123, da série.

bruno
BRUNO: Em Honduras, disse que também é chamado de macaco machango.

brunoise
BRUNOISE: Como cortar legumes em cubos pequenos e o resultado dessa operação.

bruñir
BURNISHING: coloquialmente, compõem o rosto com vários ingredientes.

bruschalia
BRUSCHALIA: Asteroide número 455 da série.

brushita
Brushita: Fosfato hidratado de cálcio com hidroxila ânions adicionais, que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático.

bruzandera
BRUZANDERA: Em Múrcia, balanço infantil.

bruzar
Bruxelas: Estenda a pintura bem. -"Corpo bem naquela caixa que a pintura não é conhecida".

bryntröll
Bryntroll: Tipo de Machado, usado pelos Vikings.

bua
BUA: Buba, fura-greve.

buarainech
BUARAINECH: Na mitologia irlandesa, pai gigante de balido.

bubalornis
Bubalornis: Um género de aves passeriformes da família Passeridae, encontrado na África sul do deserto do Saara.

bubate
BUBATE: Pedra leva ferro como o imã que atrai.

bubbaloo
BUBBALOO: Marca de goma de mascar, produzida por consistindo de pequenos pedaços de goma, goma de
Canderaria com um centro de líquido.

bublik
BUBLIK: Bolinho tradicional russo, ucraniano, lituano e polonês, como o bagel.

bubo

Bubo: Gênero de aves estrigiformes chamado corujas horned ou corujas.

bucarest
Bucareste: Capital da Roménia e a cidade mais populosa.

bucco
Bucco: Gênero de galbuliformes de aves da família da buconidos, nativa da América do Sul, chamado Bucconidae,
bobo ou chacurus.

bucephala
Bucephala: Género aves anseriformes família Anatidae, típica do hemisfério norte e conhecida como tufos.

buceros
Biceros: Gênero de aves da família da bucerotidos do Indomalásio bucerotiformes.

buceta
Jose: na República Dominicana, que é muito ruim.

buchada
BUCHADA: hit da água que leva o barco, a barcaça ou qualquer outro barco menor, para o embarque, está a ser
extrudado para encalhá-lo, ou no mar, se está vivo.

buchada
BUCHADA: na mineração, grão largo de dimensões reduzidas.

buche
BUCHE: Em Hinojosa de Douro, concelho de Salamanca, burrito pequeno que até mesmo a mãe.

buchel
BÜCHEL: medida para agregados da Inglaterra equivalente a 6 alqueires de Castilla.

bucho
BUCHO: Na Alto Aragão, buxo, Bush.

buchteln
BUCHTELN: Sobremesa ameixas muito apreciadas na Áustria.

buchú
Buchu: na República Dominicana, uma pessoa que tem bochechas protuberantes.

buchúa
Buchua: Na República Dominicana, disse que é mulher de seios grandes e proeminentes.

bucoliche
BUCOLICHE: No México, variedade de milho masa chileatole, preparado de várias maneiras.

bucorvus
Ground Hornbill: Gênero de aves bucerotiformes incluindo bicos-los aterrar na África subsahariana.

bucula
BUCULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

buddingtonita
Buddingtonita: Anidro-alumínio silicato de amónio que cristaliza no sistema monoclínico e esfenoidal.

budrosa
BUDROSA: Asteroide o número 338, da série.

budu
BUDU: Molho de peixe muito comum na Malásia e Tailândia do Sul, constituído por uma mistura de anchovas
fermentadas e sal.

bueibijá
Bueibija: Na República Dominicana, de uma forma figurativa e família, ser alguém forte ou boa textura.

buena
BOM: Desafectadas, finanças, propriedade, herança.

buenaventura
BUENAVENTURA: Município do México, no estado de Chihuahua.

bueña
BOM: Sangue salsicha, carne de porco, carne de vaca ou de carneiro.

buerda
BUERDA: Construindo juntos à época.

buergerita
Buergerita: Oxi-fluo. boro. silicato de alumínio e ferro que cristaliza no sistema trigonal.

buey
Boi: na República Dominicana, político que arrasta as pessoas ou fala muito.

bueyona
Bueyona: na República Dominicana, mulher masculinizada.

bufaire
BUFAIRE: em germania, dedo-duro, diga-conto.

bufalaga
THYMELAEA: Matita selvagem muito comum é a Espanha.

bufarro
BUFARRO: claraboia, pequena janela da cave e outras salas mais jovens.

bufear
Bufear: na República Dominicana, piada, diversão, escárnio ou zombaria.

bufillo
Bufillo: A cidade de Tarifa Cádis, aparelho que é usado para extrair o ar para a bicicleta pneus.

buhar
Buhar: Na República Dominicana, bisbilhotar, espiando.

buitre
Abutre: Vulturida ave de rapina, corpo grosso, vivendo em sociedade e principalmente os feeds em animais mortos.

buk
BUK: tambor tradicional coreano.

bukovskyita
BUKOVSKYITA: Classe de fosfatos minerais minerais do arseniato; arseniato hidratado de ferro com sulfato de ânions
adicionais e hidroxila, que cristaliza no sistema triclínico e pinacoidal.

bul
BUL: Na República Dominicana, sangria feita com cerveja, água e açúcar.

bula
Touro: Angola município na província do Bengo.

bulafo
Bulafo: Uma ferramenta usada pelo músico negro.

bularros
BULARROS: Município espanhol na província de Ávila.

bulawa
Bulawa: Maza carregando o hetman, ranking militar oficial de um estado cossaco. Também bulava.

buldera
BULDERA: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, mulher que não passa cinco minutos em qualquer lugar.

bulgur
BULGUR: Alimento feito de trigo.

bull
Touro: Salsicha de entranhas.

bullcap
BULLCAP: Tipo ou tipo de fumar cachimbo, variante do rhodesian, reta e com um maior diâmetro da tigela.

bullock
BULLOCK; No Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

bullón
1.-stud: tintura que está fervendo na chaleira.<br>2.-stud: pão, tela de dobramento.<br>3.-stud: peça de metal com
diversas tarefas e em forma de unha cabeça servindo para servir grandes livros, especialmente aqueles de capas de
coro.

bullucón
Bullucon: na República Dominicana, grande grupo de pessoas.

bulnesia
Bulnesia: Género botânico da família da zygophyllacae cujas espécies são nativas de Argentina.

bulo
Embuste: Cidade de Angola na província do Bengo.

bulobulo
BULOBULO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

bulocochina
BULOCOCHINA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

bulon
PARAFUSO: Na América do Sul, parafuso cabeça redonda grande.

bulquetada
BULQUETADA: Aragão, carrega um caminhão.

bultfonteinita

Bultfonteinite: Silicato hidratado de ânions adicionais de cálcio com hidroxila e flúor, que cristaliza no sistema triclínico e
pinacoidal.

bululú
Bululu: na República Dominicana e festivamente, peso.

bulweria
Bulweria: Género de aves da família da Procetaridos, que inclui espécies de madeira.

bulyán
Bulyan: na República Dominicana, pessoa alta e muito grossa.

bumba
BUMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

buna
BUNA: Na Argentina e Bolívia, irritante picada Ant

buna
BUNA: esterco de vaca.

bungo
BUNGO: Cidade de Angola na província de Benguela.

bunker
BUNKER: Qualquer grupo político resistente a mudança.

bunsenita
Bunsenita: Forma mineral de óxido de níquel, que cristaliza no sistema cúbico, classe hexaoctaedrica.

buquí
Buqui: na República Dominicana, Gargantua.

bural
BURAL: Quagmire, solo argiloso.

buraq
BURAQ: Cavalo mitológico da tradição islâmica que transferem a Muhammad, da terra ao céu e voltar.

burbaque
Burbaque: Na República Dominicana, desordem, motim, briga.

burbas
BURBAS: Moeda que é cunhada em Argel e tem armas de Dey em ambos os lados.

burburaca
Burburaca: na República Dominicana e figurativamente e família, não tendo a salvação possível.

burdigala
BURDIGALA: Número de asteroide 384 da série.

burel
BUREL: Peça redonda vara, desde há muito tempo e espessura, que serve para os equipamentos que são viciados ou
fazem firme desta forma no objeto em que vão atuar.

burel
BUREL: Barra de madeira, colocado em uma das bocas do molinete, bita serve para atar o cabo em navios mercantes,
quando ele envia um pouco de força.

burel
BUREL: Passador de madeira muito grossa que é usado para abrir facilmente cabos cabos para formar uma boa.

burel
BUREL: Redondo pedaço de madeira que exatamente preenche a lacuna de qualquer uma das vertentes do leme e
que serve de modelo para construir os machos.

burén
Buren: Em Cuba e Porto Rico, forno para preparar a mandioca.

burgano
BURGANO: Na Extremadura, uma aranha de pernas longas.

burgas
BURGAS: Província da Bulgária.

burgohondo
BURGOHONDO: Municvipio espanhol na província de Ávila.

burgos
BURGOS: Província de Espanha na Comunidade de Castilla y León e um município da província.

burgos
BURGOS: Província de Espanha na Comunidade de Castilla y León e um município da província.

burgundia
Borgonha: Asteroide o número 374, da série.

burhinus
Burhinus: Género caradriformes da família dos pássaros burinidos, espécie de maçaricos pedras endêmicos da
América e Eurásia, África e Austrália.

burina
BURINA: Aragão. nevoeiro.

burlao
BURLÃO: corno. -

burlón
SCHADENFREUDE: Uma espécie de Tordo americano.

burra
BURRO: Aragão, calosidade aparecendo pela fricção constante com algum objeto.

burricada
Burricada: Na República Dominicana, passeio de burro, possui partes de camponês.

burrido
BURRIDO: mugido.

burrido
BURRIDO: Casca coriácea e fibrosa de diversas plantas que servem para fazer cordas.

burril
BURRIL: Na Extremadura, estadia para as crianças.

burrilla
BURRILLA: Pescadores de Cáceres plataforma usados para pescar na lagoa, dedicada à criação de Tenca.

burrilla
BURRILLA: Engenhoca de madeira em forma de crista que é usada para segurar as madeiras de um andaime de
cintura baixa.

burrilla
BURRILLA: Na Extremadura, instrumento para o arado.

burrilla

BURRILLA: Em Montánchez, suporte para o trilho.

burrilla
BURRILLA: Em Merida, assoalho de madeira para segurar os cântaros de barro.

burrillo
BURRILLO: Em Puerto Rico, um pouco de grama cortada que cresce nos campos.

burrillo
BURRILLO: Em Merida, couro, no pulso da mão direita a cinta, para segar.

burriquero
Burriquero: Na República Dominicana, que tem coisas de transporte de comércio em um burro.

burrito
Burrito: Instrumento ortopédico que dá apoio a pessoas que sofrem de torpor a andar.

burritos de río
Rio BURRITOS: Tipos de camarão de rio que coletam localmente o povo Totonaca na costa norte de Veracruz.

burro
Burro: na República Dominicana, ondividuo jogando com dinheiro emprestado, ou em nome de outrem.

burto
Burto: na cidade de Tarifa Cádis, falta de inteligência ou compreensão; desprovido de senso ou razão.

busa
BUSA: Guan, grande reforço.

buscapié
Buscapie: No República Dominican, tipo de foguete que, quando lá, percorre a terra entre os pés das pessoas.

buse
BUSE: Medida para líquidos utilizados na cidade francesa de Angers, equivalente a 108 azumbres de Castela.

bushná
BUSHNA: No México, folhas de papel alumínio planta larga com uma coluna esbranquiçada como protegido por uma
flor de espata oval.

busot
BUSOT: Município espanhol na província de Alicante.

bustamita
Bustamite: Inosilicates de cálcio e manganês com impurezas de magnésio, zinco e ferro, que cristaliza no sistema
triclínico e pinacoidal.

busuá
Busua: na República Dominicana, vidro grande bola com a qual as crianças brincam. Também busunuco.

busú
Busu: Na República Dominicana e forma figurativa e família, não quer dizer que esta boca é minha.

but
Mas: Palavra de maya de origem, o que significa, embutimento ou preencher.

buta
Butão: Euforbiaceo árvore, venenoso, das Filipinas.

buta
Butão: No Chile, cabeça do coven. -

buta
Butão: Cidade de Angola na província de Cuanza Norte.

buta
Butão: Cidade de Angola na província de Huambo.

butaco
FEZES: Em Extremadura, palo grande.

butan
Butão: País sem saída para o mar, montanhas e pequenos, localizado no sul da Ásia.

butastur
Butastur: Gênero da família de aves accipitriformes dos hawks que habitam savanas e florestas da África, Ásia e Nova
Guiné.

bute
Bute: Em Guatemala, muito comum nos rios, peixes vivíparos, boca grande e inchaço da barriga.

buteo
Falcão: Um género da família de aves accipitriformes dos hawks conhecido como abutres e busardos em Espanha e
falcões na América Latina.

buteogallus
Buteogallus: Gênero da família de aves accipitriformes dos hawks que inclui aves de rapina da região Neotropical.

butha
Butha: sobre a mitologia Hindu, criatura sobrenatural, geralmente o fantasma de uma pessoa morta.

buthraupis
Buthraupis: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros traupidos. que está localizado na América do
Sul.

butler
BUTLER: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

butorides
Butorides: Gênero de pelecaniformes família das aves ardeidas. Inclui espécies de garcitas tropical.

butre
BUTRÉ: Jesus disse ser a pessoa de glotona.

butte
BUTTE: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

buulil ua
BUULIL UA: Em cozinha mexicana, Tamale de origem Maia, de milho misturado com banha de porco e feijão cozido e
descascado.

buzuki
BOUZOUKI: Instrumento musical de corda pilsada, com corpo de pera e pescoço longo, formando parte de ti laudes-los
longo mastro e é semelhante ao bandolim.

bu´pu
Bu´PU: No México, chocolate-atole, bebida.

búcaras
Bucaras: na República Dominicana, rochas de cintura baixos e babadas dicas.

búcaro
Bucaro: na República Dominicana, o nome de um wader.

byblis
BYBLIS: Asteroide o número 199, da série.

bycanistes
Bycanistes: Gênero de bucerotiformes de aves da família do bucerotidos da África Subsariana.

bystrita
Bystrita: É um silicato de alumínio de sódio, potássio e cálcio com ânions adicionais de enxofre que cristaliza no
sistema hexagonal e piramidal ditrigonal hidratado.

c
C: terceiro em sete letras de domingo.

ca
CA: Negação Castiza.

ca
CA: químico de símbolo do cálcio.

caa
CAA: Companheiro de guarani nome e também de suas folhas.

caala
CAALA: Cidade de Angola na província de Benguela.

caama
BÚBALU: Alcefalo, antílopes de África.

caata
CAATA: Cidade de Angola na província de Benguela.

caatia
CAATIA: Planta euforbiacea do Brasil, usado para picadas de cobra, também chamada caacica.

cab
TÁXI: tipo de cabriolet, o carro com duas rodas e BOOM depois o capô.

caba
CABA: Jesus é do cônjuge do cabo da Guarda Civil do post.

cabaicucho
Bass: No México, nome pelo qual é conhecido por vários peixes do género que diplectrum cozido da mesma forma para
o peixinho.

cabal

MORAGA: Conjunto de sardinhas, assado sobre o cuspe e molho de óleo, alho, salsa, limão e pimenta.

cabalete
CABALETE: Bolso de cima da cama-manobra do punguista que fazer com o seu conteúdo.

caballer
CABALLER: Moeda de prata que foi cunhada no passado e foi na Flandres.

caballería
Cavalaria: Destino de terra cujo usufruto deu o rei, o senhor ou uma comunidade que, na paz ou na guerra, braços de
um homem com seu cavalo.

caballero
Cavaleiro: Em México, Brema de mar, milkfish.

caballero pobre
POBRE cavaleiro: Sobremesa feita com fatias de pão branco capeadas e embebidos em xarope de açúcar.

caballetes
ESTANDES: município aragonesa de Quinto de Ebro, feiras, carrossel.

caballita
CABALLITA: No México, Razorback, peixe corpo liso.

caballo
Moeda de cobre Caballo:pequeno que correu em Piedmont, no início do século XVII.

caballo
Cavalo: Jesus é a videira mais forte Sarmiento.

caballo
Cavalo: Grande parte do jogo de xadrez.

caballo
Cavalo: Fio de thread que cruza e cruza em forma tempo Hank na lâmina.

caballo
Cavalo: Animal solipedo da ordem os perissodáctilos, de tamanho grande, membros longos, pescoço e cauda aldeia de
cerdas longas, que é doméstica facilmente e é usada como animal de tiro ou montagem.

caballo
Cavalo: Burro, moldura para segurar um pedaço de madeira que você viu.

cabana
1.-CABANA: pontão ou jangada com uma casinha de cachorro sobre empregados antes em portos como quartel do
abrigo das contas.<br>2.-CABANA: punt de duas proas, usada nos arsenais, para transportar ferramentas e materiais
para os navios em reparação.<br>3.-CABANA: conjunto de cabos que deixa tenso as asas de um
avião.<br>4.-CABANA: galpão ou bloco grande para colocar gado, palha, ferramentas de preparo do solo,
etc.<br>5.-CABANA: reunião de muitas pessoas.<br>6.-CABANA: segundo navios de cabine.<br>7.-CABANA: distrito
de Peru na província de Lucanas e departamento de Ayacucho.

cabana
CABINE: Recua de cavalaria para o transporte de grãos.

cabanga
CABANGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cabanga
CABANGA: Na Costa Rica, melancolia, Dim, tristeza, saudade, nostalgia.

cabañal
CABAÑAL: Anteriormente, madeiras e galhos, para o gado - galpão

cabax
CABAX: Palavra de origem Maia que significa, sancochada comida. Também Kabax ou K´abax.

cabaza
ACEA: casaco longo, do manto.

cabaza
ACEA: Cidade de Angola na província de Cuanza Norte.

cabás
Cabas: Anteriormente, escola portfólio.

cabás
CABAS: Serra do Rio de Janeiro.

cabe preposición
FITS: Preposição significado obsoleto, aproximem-se, desde o princípio um.

cabesqui
CABESQUI: pequena moeda de cobre usada na Pérsia, equivalente a 9 torneses de dinheiro.

cabeto
Shakira: Molde côncavo cujo perfil é um quadrante de um círculo.

cabezon
CABEZON: Álava, algumas espécies de aves.

cabezon
CABEZON: Navarra, girinos, sapo de reprodução.

cabezon
CABEZON: Tamanho Regular dos yungas de peixe do Rio Huallaga.

cabezon
CABEZON: Enxame pequeno.

cabezon
CABEZON: Lista de lona dobrada que é cosida na parte superior da camisa e no pescoço, certificou-se com alguns
botões ou fitas.

cabezona
CABEÇÃO: 1: no México, fungo carvalho. -2: em peixe liso, do México, da família mugillidae.

cabezoncita
CABEZONCITA: No México, fungo carvalho.

cabezón
CABEZON: Noseband que circunda e segurando a cabeça de cavalos e serve para reforçar a mordida ou o freio.

cabianda
CABIANDA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cabiay
Cabiay: Na Colômbia, capincho.

cabic
CABIC: Palavra de maya de origem que significa, guisado de chile " ". Também Kabik, 6 ou kab ik.

cabidela
CABIDELA: Prato nativo cozinha portuguesa e Macau, feita com carne de frango e arroz.

cabillon
CABILLON: Burel.

cabillon
CABILLON: As escadas de corda de degrau.

cabillon
CABILLON: Hastes grandes, o que torna o trabalho em casos especiais, ou, quando o cabo que tem o empate é muito
grosso.

cabimero
Cabimero, ra: na República Dominicana, que vive à custa dos outros.

cabinchia
CABINCHIA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cabinda
CABINDA: Província de Angola.

cabindondo
CABINDONDO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cabinza
Cabinza: Nome vulgar de um chileno peixe de cinco polegadas de comprimento.

cabio
VIGA: Cidade de Angola na província de Benguela.

cabiri
CABIRI: Angola município na província do Bengo.

cabiros
Cabiros: na mitologia, siderais e cósmicas representações

cabizchato
Cabizchato; Uma espécie de golfinho nos mares do Norte.

cabizuela
CABIZUELA: Município espanhol na província de Ávila.

cable
Cabo; Em náutico, décimo de milha.

cabocha
CABOCHA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caboletto
CABOLETTO: Moeda equivalente a 4 salário torneses Génova.

cabonda
CABONDA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caboreiba
CABOREIBA: Madeira da Argentina, Paraguai e Brasil, de usos múltiplos, também, chamado de "Brown de petróleo".

cabra
BODE: no passado, Tang que permanece no restolho.

cabrales
CABRALES: Município espanhol na província das Astúrias.

cabranes
CABRANES: Município espanhol na província das Astúrias.

cabras
CAPRINOS: Disse que os sinais que deixam na bobina, porque o calor da lareira. Também garoupas.

cabretear
Cabretear: na República Dominicana, perseguindo sem trégua ou resto que foge sem destino.

cabrias
CABRIA. -Máquina para levantar pesos pesados. GUINCHOS. -Pl. do poder.

cabrilla
CABRILLA: no Rioja, variedade de tamanho pequeno do caracol; fêmea de caracol.

cabrillas
As WAVELETS: Ondas de pequeno tamanho, do que por impulso do vento, são coroados de espuma.

cabrillas
As WAVELETS: Município de Salamanca.

cabrillas
As WAVELETS: manchas produziram na panturrilha pelo calor do fogo.

cabruza
CABRUZA: Pequenos peixes que ocorre ao longo da costa rochosa, quando a maré está baixa, escondidos entre as
rochas e cuja distribuição estende-se desde as ilhas britânicas para o litoral de Marrocos e no mar Mediterrâneo.

cabu
CABU: Astúrias, terra árida.

cabuche
CABUCHE: Aragão, pequeno canto de uma casa que é usado como armazenamento.

cabumba
CABUMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cabungo
CABUNGO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caca de niño
Menino de cocô: em México, sapoti amarelo, fruta subglobose.

cacabo
CACABO: Pote em que os romanos cozido de carne, legumes, etc.

cacados
CACADOS: Em Álava, com falhas, última.

cacahuada
CACAHUADA: Bebida que é preparada em polpa de Tabasco, cobrindo os grãos de cacau frescos, misturado com
água e açúcar.

cacahuananche
CACAHUANANCHE: Em México, flor de cocohuite ou flor de San Jose. Também cacahuanano.

cacala
CACALA: Cidade de Angola na província de Benguela.

cacalacacaxtli
CACALACACAXTLI: No México, mafafa, planta de Riverside.

cacalachtli
CACALACHTLI: Percussão instrumento de origem mesoamericana, consistindo de um vaso de barro onde são
introduzidos, sementes ou pedras e usado como um chocalho.

cacalas
CACALAS: No México, comestíveis secagem sementes da bitola.

cacalopinole
CACALOPINOLE: No México, pinole, farinha de milho torrada.

cacalosúchil

CACALOSUCHIL: 1: no México, flor de cacau. -2: no México, pode de flores. -Também chamado de cacaloxochitl.

cacamba
CACAMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cacandala
CACANDALA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cacao
CACAU: Coloquialmente, confusão, jaleo.

cacaraco
Cacaraco: No Chile. casaco, colete, jaqueta, casaco,

cacarizo
SCARRED: No México, parte da barriga da carcaça, também chamado de favo de mel.

cacaro
CACARO: No México, operador de cinema.

cacaruca
Cacaruca: Em Cádis a cidade de Tarifa, disse que são as pessoas que falam em piada, zombaria ou brincadeiras.

cacata
Cacata: na República Dominicana, mulher feia.

cacaté
CACATE: No México, o fruto comestível produzido por uma árvore de grande altura, simples folhas de forma elíptica e
flores branco-

cacau
CACAU: Cidade de Angola na província de Benguela.

cacaya
CACAYA: No México, flor do maguey, flor pertencente à família Agavaceae.

cacefo
CACEFO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cachachear
Cachachear: Na República Dominicana, estouro. -(usado somente quando ele é subordinado ao verbo ser).

cachafú
Na República Dominicana, revólver.

cachagua
Cachagua: No México, esgoto, dreno.

cachama
TAMBAQUI: Cidade de Angola na província de Benguela.

cachamal
Cachamal: No Chile, bateu com a mão que ocorre na face.

cachamba
CACHAMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cachampa
CACHAMPA: peixe semelhante a liza, que é gerado na boca de alguns rios do Chile.

cachano
CACHANO, Nd: Diz sapatos gastos e inclinado.

cachano
CACHANO, Nd: Diz sapatos gastos e inclinado.

cachaña
Cachaña: no sul do Chile, pequeno papagaio.

cachapada
CACHAPADA: região Leonesa de La Maragatería, reunião, conjunto, abundância de pequenas coisas.

cachar
CAPTURA: arar um domo de terra levando a grelha na metade de cada um de costas.

cachar
CAPTURA: Salamanca, falar, falar.

cachar
CATCH: divisão ou dividir a madeira no sentido das fibras.

cachar
CAPTURA: Em Colômbia, jogando dados, joga os dados.

cacharandanda
CACHARANDANDA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cachari
CACHARI: Cidade de Angola na província do Bengo.

cachas
APERTOS: Quadro de treliça para colocar as castanhas no sequero.

cachativa
Cachativa: Em Chile, inteligência, razão, intuição, resiliência.

cachaza
CACHAÇA: Melaço de conhaque.

cachaza
CACHAÇA: Espuma para causar o cavalo para freio de zimbro.

cache
CACHE: Pequena moeda equivalente a leste 3 torneses de dinheiro.

cachelo
CACHELO: Cozida, típica cozinha galega, servido de batata em fatias que acompanha a carne ou o peixe.

cacheo
CACHE: Na América, cachada, Goring.

cachequere
CACHEQUERE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cachero
CALDEIRA: Salamanca, Crosse do porquero.

cachetear
SLAP: solte uma mineração Cunha, bater alternadamente a ambos os lados.

cachetear
TAPA: tomar algo sem ter de pagá-lo, gratuitamente. Fazer as coisas de graça.

cachetear
SLAP: em Andaluzia e América, batendo a alguém no rosto com a mão aberta.

cachetón
BOCHECHAS: Antigamente, um tapa na cara.

cachi
CACHI: Katxi, copo de plástico de capacidade de 750 ml....

cachichín
CACHICHIN: No México, cacate, frutos comestíveis.

cachila
CACHILA: Na Argentina e no Uruguai, pequena ave terrestre.

cachilupi
Cachilupi: No Chile, divertido, legal, bom, divertido.

cachimba
Cachimbo de água: Na Nicarágua, uma cápsula do cartucho disparado.

cachimba
Cachimbo de água: Na América, lâmpada de óleo usada pelos mineiros.

cachimona
CACHIMONA: Baton, arma contundente que consiste de uma vara forte, muito grossa em uma extremidade e diluente,
por outro lado, onde é submetido para colar.

cachimona
CACHIMONA: Na Colômbia, lata com tubo oco, costumava jogar os dados.

cachiru
CACHIRU: ave de agüero doente e divindade maligna representado em forma de enorme listrado de garras poderosas.

cachirul
REGIME: Paineta longo, que cobre a cabeça.

cacho
CACHO: Pez doce aquicultura da família carpa, corpo alongado e grandes escalas que se alimenta de invertebrados e
matéria vegetal e vive nos rios ibéricos.

cacho
CACHO: Jogo de cartas, jogado com média shuffle.

cachol

CACHOL: Alcoólicas preparadas bebidas baseadas em canjica pinto.

cachon
CACHON: Cantábria, grande Lula.

cachon
CACHON: Salamanca, pilar da ponte.

cachon
DISJUNTOR: Espessura Madero.

cachon
CACHON: Salamanca, canal de água; represa de água.

cachora
CACHORA: No México, o lagarto do deserto, também conhecido como cachoron.

cachorra
Filhote de cachorro: Chapéu ou boné flexível óleo de rícino utilizado pelos agricultores.

cachorreta
CACHORRETA: No México, cavala, uma espécie de peixe.

cachorro
Filhote de cachorro: Em edifícios antigos, assento, geralmente de pedra, forjado ou construído ao lado do windows.

cachuca
ZEDDEL10: Na Extremadura, zamarra, jaqueta.

cachucho
CACHUCHO: Espanhol medido para líquidos e em especial para o óleo, correspondendo a um sexto da libra.

cachuela
CALDEIRA: Em Extremadura, sopa, que é feita nos assassinatos.

cachuinero
Cachuinero: No Chile, uma pessoa encontra-se ou exagera nada perversos fins.

cachulero
Cachulero: Um tipo de cesto fechado Esparto, oval, claro malha com alça para o ombro.

cachupa
CACHUPA: Prato famoso das ilhas de Cabo Verde, que consiste em um refogado com milho, feijão, peixe ou carne,
acompanhado de mandioca, inhame ou batata doce.

cacicus
Cacique: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros Icteridae.

cacil
CACIL: Aragão, stump, parte da árvore remanescente no solo depois de cortadas ao nível do solo.

caciua
CACIUA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caco
CACO: Monstro, filho de Hefesto.

cacoba
CACOBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cacoerrolo
Cacoerrolo: Na República Dominicana, brotamento cabelo e cara redonda.

cacomantis
Cacomantis: Gênero da família de aves cuculiformes dos cucos do Sudeste Asiático e Oceania.

cacombo
CACOMBO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cacona
CACONA: em Porto Rico, recompensa ou prêmio por mérito ou serviço.

cacoxenita
Cacoxenite: Secundário Mineral encontrado nas zonas oxidadas dos depósitos de magnetita de fosfato, em pegmatitos,
rico em fósforo e, raramente, sedikmentos e solos ricos em ferro. -É comum ter uma quantidade excessiva de alumínio
como impureza. -Cristaliza no sistema hexagonal e dipiramidal.

cacó
Caco: No Haiti, gavillero.

cacsa
CACSA: Pequena moeda de West Indies, feitas de chumbo e cobre escória.

cacula
MATEMÁTICA: Cidade de Angola na província do Bengo.

caculo
Cálculo: Cidade de Angola na província do Bengo.

cacumba
CACUMBA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cacurra
CACURRA: La fel de carvalho.

cacurra
CACURRA: Alava, pequenino, de baixa estatura e fisicamente pouco desenvolvido.

cacurreta
CACURRETA: Em Álava, la fel carvalho e a azinheira.

cade
CADE: Linear medida usada em Argel e Marrocos.

cadi
CADI: Juiz de sentença dos territórios muçulmanos.

cadia
CADIA: Planta corolla da Arábia, que é cultivada em jardins da Europa.

cadiera
CADIERA: Aragão, ao lado da casa de banco.

cadiz
Cádiz: no passado, espécie de jerguilla.

cadsura
CADSURA: Americano de planta da família Annonaceae.

cadungo
CADUNGO; Aldeia de Angola, na província de Benguela.

caenge
CAENGE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caequesa
CARQUESA: Forno para têmpera de objetos de vidro.

caer
QUEDA: Acalma o vento para o mar.

caer en flor
CAIR de florescência: frase Verbal que significa morrer ou estragar o jovem.

caetano
CAETANO: Cidade de Angola na província de Benguela.

cafecillo
CAFECILLO: Na Venezuela, pequena árvore folhas grosso e oval, branco e flores perfumadas e frutos vermelhos.

cafetillo
CAFETILLO: Cimarron café, árvore de escuro ou amarelado, madeira avermelhada utilizada em pranchas, ripas e
vigas.

cafetita
Ardopamas3: É um mineral de hidróxido de cálcio e titânio, que cristaliza no sistema monoclínico, classe prismática.

café
Café: Coloquialmente, na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, dura repreensão.

café, copa y puro
Café, copo e pura: rito. tornando-se bem, os espanhóis se reuniram para estritamente, a trilogia de "beber café e puro",
na área de trabalho.

cafiola
Cafiola: No Chile, cladode, vaidoso, quem é ruim para uma coisa.

cagada de burro
BURRO de merda: em México, fungo veado chifre.

