DICIONÁRIO ESPANHOL
FEDE

Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

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
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cagalar
CAGALAR: México, parte final do intestino grosso de res.

cagalla
CAGALLA: Lesão ou ferida causada por nitratos em pés, quanto tempo demora para curar.

cagamento
CAGAMENTO: no passado, taco, blasfêmia, juramento.

caganidos
CAGANIDOS: Pessoa enclenque ou atrofiado.

cagaprisas
CAGAPRISAS: no passado, que sempre ir às pressas, colocando apressar os outros.

cagarrutero
CAGARRUTERO: Aragão, intestino animal.

cagazas
Cagazas: município aragonesa de Quinto de Ebro, covarde.

cage
GAIOLA: Cidade de Angola na província do Bengo.

cagorro
Cagorro: Município de aragonês Quinto de Ebro, criança entre 2 a 3 anos não é querida, mas nenhum dos bebês
pablum.

caguama
Cabeçudas: Barco muito parecido com o chinchorro pequeno.

caguamanta
CAGUAMANTA: Soupy prato típico de Sonora que originalmente era preparada com carne de tartarugas e raias.

caguamón
ARALEE: No México, termo que se refere a maior garrafa de cerveja.

caguane
Caguane: Marine gastrópode do Cuba, semelhante do caguara.

caguanete
Caguanete: Em Cuba, exclusões ou lã de algodão ou outro combustível de luz, que queima e é consumido
rapidamente, formando ligações.

caguang
Caguang: Mamífero da família da galeopitecidos, algo como um macaco. Também kaguang.

caguara
Caguara; Em Cuba, escudo comum, quase circular, que está localizado nas praias.

caguarero
Caguarero: ave de rapina de Cuba que se alimenta de caguaraes.

caguaré
Caguare: Desdentado do mirmecofagidos.

caguasa
Caguasa: na República Dominicana, a variedade de Passiflora.

caguayo
Caguayo: Em Cuba, lagarto.

cague
Cague: Nome dando no Chile a um ganso comum em Chiloé e Magallanes.

caguera
Caguera: município aragonesa de Quinto de Ebro, diarreia.

cagungula
CAGUNGULA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cagunza
CAGUNZA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cagú
Cagu: ave noturna da Nova Caledónia.

cagüinga
Caguinga: Na Colômbia, balançando, instrumento madeira para balançar vinho em cubas ou caldeiras de sabão.

cagüiye
Caguiye: Na Bolívia, la chicha Santa Cruz.

cahime
Cahime: Cayman do Peru.

cahinza
Cahinza: Planta Medicinal.

cahita
CAHITA: Língua dos índios Yaqui.

cahitas
CÁHITA: Tribo de índios que estavam na parte norte de Sinaloa perto da seris e opatas, pimas.

cahnita
CAHNITE: Boratos de minério minerais que cristaliza no sistema tetragonal e disfenoidal.

cahuayote
Cahuayote: Alpinista da família da asclepiadaceas, suco leitoso e fruteiras ovoide.

cahué
Cahue: Nome árabe café.

cahuinero
CAHUINERO, RA: No Chile, jaranero.

cahuín
Cahuin: No Chile, mentindo que alguém disse para causar problemas, trapaça, farsa.

cahumbula
CAHUMBULA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cai
CAI: América do Sul, macaco-prego.

cai
CAI: Primavera anteriormente, sombra.

caiala
CAIALA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caiave
CAIAVE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caibiga
Caibiga: Árvore de Filipinas.

caica
Papagaio: Escalada pássaro que corresponde ao grupo de papagaios pretos.

caico
Caicó: na mitologia, guerreiro troiano filho de mercúrio.

caicundo
CAICUNDO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caiengue
CAIENGUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caifas
CAIFÁS: sumo sacerdote judeu que provocou a morte de Jesus.

caige
CAIU: Cidade de Angola na província do Bengo.

caimbambo
CAIMBAMBO: Cidade de Angola na província de Benguela.

caimbanga
CAIMBANGA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caimunda
CAIMUNDA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caionga
CAIONGA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caipuén
Caipuen: na República Dominicana, adulterações, impertinente.

cair
CAIR: Maroma fabricado com fibra de Woody em torno do coco,

cair
CAIR: Município de Macedônia, na região de Skopje.

cairo
CAIRO: Galinha ou galo Capão.

cairo
CAIRO: Em Cuba, tosca mecha de algodão.

cairo
CAIRO: na Germânia, rufião.

caitete
CAITETE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

caída
QUEDA: Galeria dentro das casas de Manila.

caja
CAIXA: No crossbow, buraco que está na placa onde você pode ir e noz se encaixa.

cajero
ATM: município aragonesa de Quinto de Ebro, Costa do Canal.

cajeta
Caramelo: Município aragonesa de Quinto de Ebro, cesta para recolher recolhe a igreja.

cajetazo
Cajetazo: Na República Dominicana, eu tiro.

cajinicuil
Cajinicuil: No México, jinicuil, cuajinicuil, frutas em forma de cápsula.

cajita
CAIXA: Em México, pão regional, preparado com farinha de milho, manteiga, ovo e queijo.

cajona
CAJONA: Funil moinho.

cajona
CAJONA: Na Andaluzia, construção de cavalaria.

cajón
Gaveta: Na América, caixão, para enterrar um cadáver.

cajun
Cajun: Pertencentes a um grupo étnico do estado da Luisiana.

cakcak
ÇÄKÇÄK: Doce de tártaro muito popular no Uzbequistão, consistindo de grãos de massa do tamanho de uma avelã,
frito em óleo.

cake de festejo
Bolo de comemoração: no México, feito de farinha de trigo, manteiga, acibar, ovo, leite em pó de cozimento, baunilha e
conhaque, um recheado com massa de amêndoa e decorado com betume.

cal
CAL: Na alquimia, qualquer metal de ferrugem.

cala
CALA: Município de Huelva.

cala
CALA: Peça que, na Linotype, regula a largura e o comprimento das linhas.

cala
CALA: Chumbo que afunda a sonda ou o gancho.

cala
CREEK: Arácea aquática da Planta.

cala
CALA: Esgoto ou inferior de dentro de um barco, que está submersa na água.

cala
CALA: Ensenada pequena e estreita, adra, Ancón.

cala
CALA: Supositório de laxante.

calabacero
Calabacero: município aragonesa de Quinto de Ebro, Jack nascido no verão.

calabash
CABAÇA: Percussão instrumento da família da desambiguação, que consiste em metade squash, grande e seco, que é
percutida com as palmas das mãos, dedos, punhos, ou objetos.

calabaza
Abóbora: Pessoa muito ignorante e inepta.

calabozo
Buraco negro: Calagozo, instrumento de ferro usado para desmochar e podar árvores.

calaca
CAVEIRA: Município das Filipinas na província de Batangas.

calaca
CAVEIRA: No México, morte.

calacha
CALACHA: Chapéu tecido utilizado pelas meninas para a escola.

calada
Céu aberto: Em México, incisão ou buraco que é uma fruta grande para verificar se você tem o ponto de maturação
adequado.

caladora
Puzzle: Carpintaria, ferramenta versátil que pode ser cortada em todos os tipos de materiais com retas ou curvas de
cortes.

caladrius
CALADRIUS: na mitologia romana, branco de ave que vive nas casas dos reis-los e é nega a olhar para qualquer
paciente que não vão ter uma recuperação completa.

calakmul
CALAKMUL: Município do México, no estado de Campeche.

calalu
QUIABO: Em Cuba, ensopado feito de folhas de planta nome, beldroega, abóbora, caruru e outros legumes picado em
cozido com sal, vinagre, manteiga e outros condimentos.

calalu
QUIABO: em Puerto Rico, revolta, luta.

calalu
QUIABO: Planta amarantacea comestível.

calamanthus
Calamanthus: Um género de aves passeriformes da família dos acantizidos, conhecido como sedositos-tables.

calamba
CALAMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

calambue
CALAMBUE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calamento
Calamento: Corda de esparto cru três threads, corchados com os usados para marítima usa gavia.

calamo
CÁLAMO: Medição Linear dos hebreus que contém 6 cotovelos legal ou santuário.

calamo
CANETA: a caneta com que escreveu os velhos.

calamon
Caimão de roxo: Topo de uma escala, onde é inserido e fixado no gancho do qual ele trava.

calamon
Caimão de roxo: Semelhante a Coot, mas maior limicola ave.

calamonastes
Calamonastes: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros cisticolidos.

calamón
CAIMÃO de roxo: Cada um dos dois clubes que seguram a viga no moinho adega e óleo.

calanda
CALANDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

calandrajo
CALANDRAJO: En Salamanca e ruralidade, extravagante, comentário e invenção.

calandrella
Calandrella: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros cotovias.

calandria
Calandria: No México, Canárias, fungo característico pelo seu chapéu cônico. Também calandrita.

calane
CALANE: Cidade de Angola na província de Benguela.

calango
CALANGO: Cidade de Angola na província de Benguela.

calantas
CALANTAS: Cedro filipino de madeira fina, usado em embalagens de tabaco fino e construção naval.

calaña
Laia: Fã muito regular com ligação de haste.

calaocoto
CALAOCOTO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calar
Gabarito: Coloque a baioneta da arma.

calate
CALATE: Terra árida

calavera
CRÂNIO: Em México, matzu, árvore.

calaveras
CAVEIRAS: Condado dos Estados Unidos. UU. , na Califórnia.

calaverita
Calaverita: Telureto de ouro, que cristaliza no sistema monoclínico.

calaza
CALAZA: Em botânica, região do óvulo das plantas com flores, onde convergem o funicle, o nucelo e tegumentos.

calbote
CALBOTE: Em Ávila, Cáceres. Salamanca e Zamora, castanha assada.

calbote
CALBOTE: Aragão, bochecha.

calbote
CALBOTE: Na Extremadura, pão feito de castanha ou nozes.

calca
CALCA: No Peru, celeiro, troj.

calca
CALCA: em germania, estrada, uma vez a terra onde geralmente se passa um site para outro.

calcantita
HALCANTITE: Mineral do grupo de sulfatos; pedra semipreciosa de cor azul que se encontra entre água-marinha e
safira e cristaliza no sistema triclínico.

calcarius
Calcarius: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros calcariidos.

calcedonia azul
CALCEDÔNIA azul: Ágata translúcida muito por sua cor azulada ou leitoso.

calceta
MEIA: Em Venezuela, folha de pequena dimensão.

calceta
MEIA: Jesus disse ser o pacote de salsichas.

calceta
MEIA: Grilhão que foi colocado para a forçada.

calceta
MEIA: na Costa Rica, gallinacea tendo penas para seus pés.

calceto
CALCETO: no México, disse que é da cavalaria cujos membros são brancos para mais até a metade da cana.

calceto
Eu CALCETO: em Colômbia e Costa Rica, disse que é o frango de calçado.

calcicola
CALCICOLA: Planta que cresce em solos calcários rico em carbonato de cálcio, também chamado calcifita ou calcifila.

calcifuga
CALCIFUGES: Planta que não tolera solos alcalinos ou básicos.

calcioursilita
Calcioursilita: É um complexo mineral cuja composição química Insira o cálcio, magnésio, silício, oxigénio, urânio e
hidrogênio. É amarelo. Cristaliza no sistema ortorronbico. Sua morfologia apresenta cristais acidulares, esferulitas e
massas terrosas

calcofanita
Calcofanita: Manganito de zinco e manganês. classe trigonal romboédrica hidratado que cristaliza no sistema.

calcofilita
Calcofilita: Hidroarseniato de cobre que cristaliza no sistema hexagonal-trigonal e escalenoédrica.

calcon
CHIKWANGUE: Pão de mandioca marinado, envolto em uma folha de bananeira e cozido em água, tradicional na bacia
do rio Congo.

calcosina
Primeiro: Eu enxofre cobre natural que cristaliza no sistema monoclínico.

calda
Calda: Julgamento por provação, em que o réu introduziu a mão ou o braço em água fervente.

caldea
CALDEA: Número de asteroide 313, da série

caldeirada
Caldeirada: Caldo de Português denso, com base em frutos do mar e peixes em vinho branco.

calderita
CALDERITA: Silicato Natural de alumina e limão.

calderon
Calderón: Cabeça quase globosos, grandes barbatanas peitorais do cetáceos estreitas e compridas, preta top, que
geralmente bandos e se alimentam de lulas e esbranquiçado abaixo.

calderon
Calderón: Na impressão, documente as especificações que não faziam parte do texto principal.

caldesia
Caldesia: Um género de plantas aquáticas da família da alismataceas originárias do velho mundo e Austrália.

caldona
CALDENE: Satélite de Júpiter.

cale
CALE: Satélite de Júpiter.

cale

CALE: Na Colômbia e no Equador, moeda de Quad.

caledonita
CALEDONITA: Minerais de sulfato minério; antigo-carbonato hidroxilados de cobre e chumbo, formado pela oxidação,
que cristaliza no sistema piramidal e Orthorhombic.

calembe
CALEMBE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calendulauda
Calendulauda: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros cotovias.

calengue
CALENGUE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

calenguer
CALENGUER: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calentita
QUENTE: Semelhante ao prato farinata italiano, considerado nacional em Gibraltar.

calera
CALERA: no país basco, chalupa que opera longe da costa.

calesero
CALESERO: nas minas da América, o homem que dá o sinal para levantar a gaiola do eixo.

caleta
CALETA: Pequena enseada.

caleuche
CALEUCHE: Navio fantasma lendária da mitologia de Chiloé, no Chile.

calén
Calen: na República Dominicana, talento.

calgaco
CALGACUS: Chefe de Caledonian trival.

calhoun
CALHOUN: Condado dos Estados Unidos, em Arkansas.

calhoun
CALHOUN: Condado dos Estados Unidos, no Alabama.

caliban
CALIBAN: satélite de Urano.

calicalicus
Calicalicus: Um género de aves passeriformes da família dos Vangas como, endêmicas de aves de Madagascar.

caliche
CALICHE: Na Andaluzia, Ribeiro em uma tigela.

caliche
CALICHE: Sinal que permanece, pelo dano recebido, melões e outras frutas.

caliche
CALICHE: Crosta de cal que tende a se livrar de reboco das paredes.

caliche
CALICHE: entre ceramistas, seixo que resta na lama.

calichoso
CALICHOSO: Chipboard solução salina, baixa teor de nitrato.

calicrates
CALÍCRATES: Um dos arquitetos do Parthenon.

calido
WARM, DA: Astúcia não utilizada.

calidris
Calidris: Gênero de ave caradriformes da família dos maçaricos, conhecido como nó ou nós.

calié
Villa: Na República Dominicana, espio, bufo, confiante.

california
Califórnia: Asteroide número 341, da série.

calilla
CALILLA: Em Colômbia e familiarmente, supositório de vela de sebo.

calilla
CALILLA: Na Colômbia, tabaco fino e pobre de classe.

calindo
CALINDO: Cidade de Angola na província de Benguela.

calinho
CALINHO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calinita
Kalinite: Quimicamente é um muito hidratado Sulfato de potássio e alumínio que cristaliza no sistema monoclínico e
prismático. Também kalinita.

caliope
CALÍOPE: Asteroide o número 22 da série.

calipso
CALYPSO: Asteroide número 43, da série.

caliqueño
Caliqueno: Aragão, puro charuto barato.

calisto
CALISTO: satélite de Júpiter.

calitomé
Calitome: na República Dominicana e figurativas e familiarmente, carregar um no reboque.

calixto
CALIXTO: Número de asteroide 204, da série.

caliz
CÁLICE: Verticilo externo de flores completas.

calígula
Calígula: Terceiro imperador do Império Romano e membro da dinastia Júlio-Claudiana, instituída por Augusto.

calla
CALLA: Espécie de pau aguçado usado para arranca alguns legumes.

callampa
COGUMELO: No Chile, figurativa e família, chapéu de feltro.

callampear
Callampear: No Chile, desafio, admoestação, repreensão, parar carros.

callao
Callao: na República Dominicana, a dança do zapateo, do modo de caractere suburbana e rural.

calli
CALLI: Dia do mês asteca.-( casa 41.

calliope
Calíope: Um género de aves passeriformes da família da ave Flycatcher; Eles são nativos Rouxinóis da Ásia.

callipepla
Callipepla: Género de aves galliformes, da família da odontoforidos de nós. UU. e México; Seu nome comum é o de
codorna, não relacionadas com o mundo antigo.

calliphlox
Roxo: Género aves apodiformes família de beija-flores que são distribuídas por região Neotropical.

callo
CALO: moeda imaginária usada em Nápoles.

callo
CALO: Cada uma das placas, por via de ferraduras, que reforçam as vacas ou os cascos do cavalo doméstico.

callo
CALO: Cada uma das extremidades da ferradura.

callongo
CALLONGO: na Extremadura, alimentos mal cozidos.

calmatol
CALMATOL: No Chile, coloquial e festivamente, excessivamente lento e calmo.

calnali
Calnali: Município do México, no estado de Hidalgo. -( Calnali com C, capital ).

calochapa
CALOCHAPA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calocitta
Calocitta: Um género de aves passeriformes da família do corvo, que vivem na América do Norte e América Central.

caloeio
CALOEIO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caloejo
CALOEJO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caloenas
Ilustração: Género de aves columbiform da família da columbidas.

calombolo
CALOMBOLO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calomboloca
CALOMBOLOCA: Cidade de Angola na província do Bengo.

calombue
CALOMBUE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calombula
CALOMBULA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calomelano
Calomelano: Mercúrio de cloreto que cristaliza no sistema tetragonal.

calonectris
Calonectris: Procelariformes do género da família da procelaridos comumente chamado aves de pardelas.

calongo
CALONGO: Cidade de Angola na província de Benguela.

caloon
CALOON: Madeira de norte e leste da Austrália, usada em marcenaria.

calorro
CALORRO, arr: cigano.

calossombecua
CALOSSOMBECUA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calothorax
Calothorax: Género de aves da família dos beija-flores.

calón
CALON: Nas minas de Vizcaya, veia de ferro areia-Laden.

calpe
CALPE: Município espanhol na província de Alicante.

calpic
Calpic: Molho de tomate simples com o chile, que é comido com tortillas quando não existem grãos ou legumes.

calpul
Calpul: Em Guatemala, reunião, falando.

calpultamal
Calpultamal: No México, capulin Tamale.

calsa
CALSA: Caligae, sandália dos antigos romanos.

calse
CALs: Parte do jogo de damas.

calso
CALSO: nos Pirinéus Aragoneses, mistura de Cal, areia e água.

calsomino
Calsomino: Na República Dominicana, água tinta preparada com um pó de mesmo nome.

caltunit
CALTUNIT: No México, quintonil, espécie de serralha.

calucula
CALUCULA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caluehimba
CALUEHIMBA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calugas
Calugas: No Chile, marcação abdômen -

calugazo
CALUGAZO: Beijo apertado superior ou grande beijo.

calugazo
CALUGAZO: Beijo apertado superior ou grande beijo.

calui
CALUI: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caluita
CALUITA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calumba
CALUMBA: Cidade de Angola na província do Bengo.

calumbunze
CALUMBUNZE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

calunda
CALUNDA: Cidade de Angola na província do Bengo.

calundo
CALUNDO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calungo
CALUNGO: Em Colômbia, cão chinês, espécie de cão de cabelo crespo.

calungue
CALUNGUE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caluntele
CALUNTELE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calupele
CALUPELE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calupeleca
CALUPELECA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caluper
CALUPER: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calupuca
CALUPUCA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

caluquele
CALUQUELE: Aldeia de Angola na província de Benguela.

calvario
CALVÁRIO: Anatomia, crânio Vault.

calvario
CALVÁRIO: em desuso, ossário.

calvario
CALVÁRIO: Sucessão das dificuldades e problemas.

calvo
CARECA: abutre-barbudo, ave.

calypte
Calypte: Gênero de nativo os beija-flores do apodiformes l aves da família do Pacífico do Canadá, a costa dos EUA.
UU. e o México.

calyptomena
Calyptomena: Um género de aves passeriformes da família dos eurilaimidos, originários de pássaros de Bornéu.

calyptophilus
Calyptophilus; Um género de aves passeriformes da família calyptophilidae, anteriormente colocado na família do
traupidos, endémica da ilha de Hispaniola.

calyptorhynchus
Preto: Gênero da família de psitacídeos cacatuas de pássaros.

calza
SAPATOS: Abacaxi anteriormente, de roda de carroça.

calzado
Calçado: Disse de um religioso ou de sua ordem, que segue uma regra não reformada, em oposição a com os pés
descalços.

calzador
CALÇADEIRA: Na Argentina, porta-canetas, paliteiro.

calzoncillo
Resumos: México, grande gachupin de fungos. Também calzonera.

calzone
CALZONE: Originalmente da cozinha italiana de Nápoles.

calzón
CALZON: Sofá, jogo de cartas.

calzón
CALZON: laço de corda com que o pizarreros é segurar em telhados abraçando-lhes as coxas.

cam
Cam: Grande Deus dos amonitas e moabitas.

cama
CAMA: no passado, grave.

camachile
CAMACHILE: Árvore das Filipinas e Guam, da família das leguminosas, que tem utilidade porque ele fornece forragem.

camacho
CAMACHO: nome que é da le em Campeche para o corvo mexicano.

camacita
CAMACITE: Minério, liga de ferro e níquel, com impurezas de cobalto e carbono que cristaliza no sistema isométrico.

camada
Ninhada: Figurativo e familiarmente, bando de ladrões.

camagróstida
Camagrostida: Plantar grama comum em Europa nos solos arenosos.

camal
MATADOURO: Aragão, ramo grosso.

camal
MATADOURO: Baraço para amarrar os animais.

camal
MATADOURO: Mineração, pau que está colocada na boca do zacas servindo loop, para impedir que estas perto e
despeje a água.

camal
MATADOURO: Calças perna.

camaleja
CAMALEJA: Em Múrcia, ballestilla do trillo.

camaleopardo
Camaleopardo: Constelação Boreal localizada na proximidade do polo.

camaleón
Camaleão: Em Costa Rica, ave de rapina, pequeno, comum, muitas vezes resolver nos ramos das árvores para
espreitar suas presas.

camaleópsido
Camaleopsido: American réptil, espécie de lagarto.

camalo
CAMALÓ: Em Marrocos, alhamel.

camalte
Camalte: Ídolo adorado pelos mexicanos.

camambu
CAMAMBU: Planta selvagem americano da família das solanáceas de pequeno, redondo, branca e doce de fruta.

camanin
Camanin: Nome dos ídolos Hebreus expostos ao sol nas fachadas dos edifícios.

camansay
Camansay: Árvore de madeira das Filipinas pertencente à família moraceae.

camañoc
Camanoc: Planta pimenta de Caiena, das raízes comestíveis, boas para o gado.

camarada
Camarada: No passado, bateria, peças de artilharia, com artilheiros servindo-lhes

camareta
Pequeno: Um tipo de fogo de artifício que atira em festas realizadas pelos índios.

camargo
CAMARGO: Município do México, no estado de Chihuahua.

camarhynchus
Manguezal: Um género de aves passeriformes da família dos traupidos que habitam as Ilhas Galápagos.

camarinas
Camariñas: Bush semelhante a samambaias, comuns no sul da Espanha.

camarista
CAMARUSTA: No México, garçom.

camaría
Rosely: Em botânica, um tipo de planta de liliaceous.

camarín
Camarim: em Álava e vulgarmente, cambarin, desembarque.

camaron
CAMARÃO: Crustáceo decápodes, macrura, parecido com um camarão minúsculo, de cor acastanhada e comestível.

camaroptera
Camaroptera: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros cisticolidos.

camarosis
Camarosis: Invadir os ossos do crânio.

camarota
Camarota: Inseto frequentes no sul da Europa.

camarón
Camarão: Crustáceo decápodes, macrura, parecido com um camarão minúsculo, de cor acastanhada e comestível.

camaso
CAMASO: Cabaça em clima quente, cujos frutos esculpidos fornece convenientemente, bebedouros e banheiras.
Também chamado, camazo.

camata
CAMATA: No México, kamata, significado da palavra Purépecha, atole.

camaxtle
Camaxtle: Deus adorado do povo, povo indígena da América do Sul.

camaya
Camay: No México, acamaya, crustáceos, como camarões.

camayuán
Camayuan: Árvore das Filipinas que fornece uma madeira clara.

camazotz
CAMAZOTZ: na mitologia mesoamericana, bastão de Deus dos astecas e maias.

camáldula
Camaldulense: A ordem monástica fundada por San Romualdo no S, XI.

camándula
Camandula: Figurativo e familiarmente, insignificante, bastidores

camba
CAMBA: Abacaxi anteriormente, de roda de carroça.

cambale
CAMBALE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cambale
CAMBALE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cambalí
Cambali: Um tipo de aço no Levante.

cambamba
Cambamba: Em Colômbia e maneira familiar, camorra, disputa, rina.

cambambi
CAMBAMBI: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cambo
CAMBO: Cidade de Angola na província do Bengo.

cambondongolo
CAMBONDONGOLO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cambridge
Cambridge: Nome de uma cozinha inglesa molho emulsionado, feita com anchovas, gemas de ovos e mostarda.

cambrí
CAMBRI: na germania, gravidez, mulher na fita.

cambumbo
Cambumbo: Na República Dominicana, panelas ou vaso tamanho, material e variado usar.

cambute
Grama de planta tropical.

camelembo
CAMELEMBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

camellon
Cume: Camlet, variedade de tecido de lã. -

camellon
Cume: Cuadrilonga tigela para dar de beber ao gado.

camellon
Cume: Terra erguida em Ilhéus das lagoas do México.

camellon
Cume: Calçada estende em praças ou parques.

camellon
Cume: Jugo esculpida áspero.

camelops
CAMELOPS: Gênero extinto de mamíferos com dedos até mesmo da família camelídeos.

camemoro
CAMEMORO: planta herbácea da família do Rosaceae, nativo das regiões árticas e subárticas.

camenes
CAMENES: Um dos modos de silogismo, pertencentes à quarta figura.

cameno
CAMENO: Na mitologia romana, fontes latinas de ninfa invocadas por mulheres trabalhadoras.

cami
CAMI: Lago do isla Grande de Tierra del Fuego.

camichi
CAMICHI: na América, pássaro vadear de cor cinzenta, com uma marca de fino, erétil na cabeça.

camila
CAMILA: Asteroide o número 107, da série.

camile
CAMILE: No Peru, curandeiro itinerante.

camisa
CAMISA: no passado, dote, o jogo de cartas.

camisa
1-camisa: epiderme das cobras, que mostra periodicamente o animal.<br>2.-camisa: no jogo da rentilla, sorte que
deixar em branco o seis dado.<br>3.-camisa: Cal, gesso / branco terra que se inclina na parede quando ela brilha ou
enjalbega.<br>4.-camisa: tampa solta papel forte que protege um livro e impresso o título da obra.<br>5.-camisa: papel
de um registro ou arquivo wrapper<br>6.-camisa: na impressão, que fica sobre o velo como estrangeiro e mais suave
do rolo de impressão forro de lona.<br>7.-camisa: milícia, parte da parede, em direção ao campo, que costumava ser
coberta com pedras ou tijolos de cor clara.

camisola
CAMISOLE: No Equador, têxtil de manga em forma de rede que é usado em lâmpadas de gasolina para condensar
nele-gaseificação incandescente e emitem luz.

camizunzo
CAMIZUNZO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

camota
CAMOTA: Em Burgos, cabeça de um alfinete ou um prego.

campa
CAMPA: Jesus disse que é a terra que tem sem árvores.

campacan
CAMPACAN: Árvore de raiz Medicinal da costa do Malabar.

campado
POSSÍVEL: Em Blasonica, diz que quando apenas denota a qualidade do campo.

campadolense
CAMPADOLENSE: Período romano, na idade do ferro da época proto-histórica.

campal
ROYALE: Que pertence ao campo.

campamiento
Acampamento: Cabeças, gala, ostentação.

campamocha

CAMPAMOCHA: Em Louva-Deus sagrado México, Mantis Religiosa.

campana
1.-campanha: instrumento de metal, geralmente em forma de taça invertida, que soa como um golpe de um badalo ou
um martelo externo.<br>2.-campanha: no Equador, vermelho flores floripondio.<br>3.-campanha: em germania, saya,
petticoat.

campanada
Bell: Figurativamente, escândalo, novidade barulhento.

campanario
1.-Bell: parte do tear de mão.<br>2.-Bell: em Salamanca, a flor de abacaxi.<br>3.-Bell: município espanhola em
Badajoz.<br>4.-Bell: cidade do Chile, na comuna de Yungay, região de Bío-Bío, província de Ñuble.

campanelo
1.-CAMPANELO: próprio Bush filipino.

campanero
1. -Campainha: que esvazie e fusíveis de campanhas.<br>2. -Campainha: Pássaro da Venezuela, do género dos
melros cujo canto imita o som de um sino.

campania
CAMPANIA: Número de asteroide 377, da série.

campanil
1.-Bell: em Vizcata, disse que é impuro, análogo ao minério de ferro de calon.<br>2.-Bell: em Aragão, tipo de pedra
silhar.

campanilla
1.-Bell: em Cuba, aguinaldo.<br>2.-Bell: na impressão, mal justificado carta que produzem ruído no palco.

campanillas
SINOS: Salamanca, Narciso selvagem.

campanita
Tinkerbell: nome comum, diminutivo de campanha. ( Portanto, com pequena ).

campano
1.-CAMPANO: cowbell, cisalhamento.<br>2.-CAMPANO: árvore de América, cuja madeira é usada na construção de
navios.

campanólogo
SINOS: Instrumento musical de forma piramidal, composta de vários sons que são tocados com uma baqueta.

campanudo
CAMPANUDO: em germania, escudo, brasão de armas para a defesa do corpo.

campanularia
CAMPANULARIA: Gênero de celenterios cnidários.

campanuleas
CAMPANULEAS: Em botânica, uma tribo do campanulaceas.

campaña
1.-campanha: na militar, duração do serviço militar em particular.<br>2.-campanha: tempo que demora a viagem de um
navio.<br>3.-campanha: em heráldica, parte de honra, em forma de tira, que é na parte inferior do escudo, toda a
largura do mesmo e um quarto de sua altura.

campar
Acampar: Passar, olhar, levar boa vida.

campar
Camping: Em germania, Meteo, roubando, casacos e capas.

campas
CAMPOS: Os índios vivem a oeste do Ucayali e o Apurímac.

campaspe
CAMPASPE: Um amante de Alexandre, o grande, que ele deu o pintor Apeles.

campatedije
CAMPATEDIJE: Em México, fulano ou zutano.

campechana
CAMPECHE: Enjaretado carregando algumas embarcações menores do lado de fora da popa.

campechana
CAMPECHE: Na Guatemala e no México, biscoito escamoso.

campechano
FOLKSY, at: Que se comporta com llaneza e cordialidade, sem impor tratamento de distância.

campello
CAMPELLO: Município espanhol na província de Alicante.

campephaga

Campephaga: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros orugueros.

campephilus
Pica-pau: Um género de aves da família dos pica-paus que se alimentam de larvas de Coleoptera.

campethera
Pica-pau: Gênero da família de aves piciformes de pica-paus, cujos membros vivem na África.

campezo
CAMPEZO; Município espanhol na província de Álava.

campia
CAMPIA: Gênero de algas.

campieas
CAMPIEAS: Corticadas, divididos em células por diafragmas os Cruz família de algas.

campigeno
CAMPIGENO: Na Roma antiga, soldado soldado treinado em manuseio de armas e exercícios militares.

campila
KAMPYLE: Planta da China.

campila
KAMPYLE: Planta da China.

campilita
CAMPYLITE: Variedade intermediária entre a mimetesa, que é um arseniato de chumbo contendo cloro, e a piromorfita,
que é o fosfato de chumbo típico.

campilodinio
CAMPILODINIO: Planta género eupatorio americano.

campilopo
CAMPILOPO: Um género de musgos.

campilópodos
CAMPILOPODOS: Grupo de musgo que formam a grama muito densa e está na terra e pedras.

campinada
Campinada: Aragão, campo grande.

campitas
CAMPITAS: Nome dado a alguns hereges do S. IV, propagação dos erros dos donatistas.

campìchuelo
CAMPICHUELO: Na Argentima, campo aberto e gramado pequeno.

campímetro
CAMPIMETER: Dispositivo óptico destinado a medir o campo de visão.

campo
1. -CAMPO: Site que você escolheu deixar para qualquer desafio. 2. -CAMPO: Espaço material ou imaginária, que
ocupa uma coisa ou cobrindo um assunto ou sobre qualquer assunto. 3. -CAMPO: Figurativamente, baixo ou suave
parte das telas que têm trabalho. 4. -CAMPO: no espaço de impressão ou pintura, em que estão representadas
figuras. 5. -CAMPO: Em Blasonica, espaço que recebe da empresa ou moeda. 6. -CAMPO: na Germânia, mancebia.
7. -CAMPO: Município espanhol na província de Huesca.

camptostoma
Espécie: Um género de aves passeriformes da família dos Tyrannidae, que são distribuídos da América do Norte para o
centro da Argentina e Uruguai e são conhecidos como mosqueritos, piojitos, tiranuelos ou folhas redondas sundew.

campylopterus
Campylopterus: Género de aves da família das aves colibris.

campylorhamphus
Campylorhamphus: Um género de aves passeriformes da família dos pássaros Furnariidae

campylorhynchus
Campilorhynchus: Um género de aves passeriformes da família da trogloditidos, que são distribuídos do Texas até o
nirte da Argentina e são chamados de chocalhos ou aves.

camunda
CAMUNDA: Cidade de Angola na província de Benguela.

camunica
CAMUNICA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

camuning
CAMUNING: Madeira das Filipinas em ouro amarelo com manchas escuras, usado para a construção de móveis finos.

camupa
CAMUPA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

camuy

CAMUY: Município de Porto Rico.

can
Ele pode: Medida para líquidos do Império Russo, que contém 122 polegadas cúbicas de França.

can
CAN: Pequeno pedaço de bronze, na antiga artilharia.

can
CAN: Gatilho de uma arma de fogo.

canacassala
CANACASSALA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

canace
CÂNACE: Na mitologia grega, filha de Éolo e Enarete e amante de Poseidon.

canada
CANADÁ: medição de líquidos utilizados em Portugal, o que corresponde a escassos 3 quartos da Castilla.

canal
CANAL: Ridge, hod.

canal
CANAL: Penteie esse uso de tecelões de lona.

canalear
CANALEAR: Na Colômbia, tire proveito de outras pessoas com dinheiro, para comer ou beber sem pagar nada.

canalear
CANALEAR: Em Tabasco, colocar o varazon de telhados.

canales
CANAIS: Jesus disse ser telhas que são viradas para cima no telhado.

canalete
Remo: Cidade da Costa Rica na província de Alajuela e Cantão de Upala.

canalete
Remo: Enrolador de fazer fiado fio de poliéster.

canalete
Remo: Madeira-rendendo árvore planta, da família da borraginaceas, que predomina na América do Sul.

canan
Canaã: Medida para líquidos utilizados no Reino do Sião, correspondente a 2 copos de Paris.

canané
Canane: No México, tamales de sal.

cananga
CANANGA: Cidade de Angola na província do Bengo.

canapé
CANAPÉ: Porção de pão ou bolo coberto com uma pequena quantidade de comida que geralmente é servida como
aperitivo.

canatlán
CANATLÁN: Município do México, no estado de Durango.

canaveron
CANAVERON: Em Hinojosa de Duero, município de Salamanca, carnudo tronco de um grande buquê.

cancato
CANCATO: Peixe grelhado grelhado, recheado com queijo e outros ingredientes, típicos de Chiloé, no Chile.

cancel
CANCELAR: Em Aragão, aparador em um celeiro destinado a ter lixo velho.

cancel
CANCELAR: Em Honduras e Guatemala, triguillo americano.

cancel
CANCELAR: Capela do palácio, vitral atrás da qual é questionada incógnito, o rei

cancela
PORTÃO: Portão colocado na entrada de uma propriedade.

cancho
CANCHO: Capacete de cebola; parte carnuda da pimenta.

canchon
CANCHÓN: No Equador, grande galpão.

canchon
CANCHÓN: Em Bolívia e Peru, espaçoso, vedada a terra. -

canchoso
CANCHOSO: Herpéticas, salgado.

cancillo
CANCILLO: Parihuela.

cancillo
CANCILLO: Lombo de terra entre dois sulcos.

canclon
CANCLON: Um pato-como o pássaro.

cancrinita
Cancrinita: Alumino-tecto-silicato hidratado e complexo de onde parte os cátions são substituídos ou estabilizada por
cátions de carbonato e sulfato de sódio, cálcio e o parceiro levando outros metais; Tem impurezas de titânio, ferro,
magnésio, potássio, cloro ou enxofre; cristaliza no sistema hexagonal e piramidal.

candado
Fechamento: Fechamento solto contido em uma caixa de metal por meio de parafusos tensores assegura portas,
janelas, tampas de caixas, malas, etc.

candajear
CANDAJEAR: Muito nas ruas.

candajón
CANDAJON, Nd: amigo visitas.

candamo
CANDAMO: Município espanhol na província das Astúrias.

candange
CANDANGE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

candeia
CANDEIA: Madeira do Brasil, castanho arroxeado, usado em móveis de luxo.

candela
CANDELA: Flor de castanheiro, carvalho ou cortiça.

candela
CANDELA; Município do México, no estado de Nuevo León.

candela
CANDELA: básico de unidade de intensidade de luz, no sistema internacional.

candelaria
CANDELARIA: Município do México, no estado de Campeche.

candeleda
CANDELEDA: Município espanhol na província de Ávila.

candi
CANDÍ: pesa usados sobre a costa de Malabar que contém 29 mones.

candil
CANDIL: Medida para agregados usados em Bengala e Índias equivalente a 14 boisos de Paris.

candjungo
CANDJUNGO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cando
CANDO: Cidade de Angola na província do bengo.

cando
-CANDÓ: medida Linear usada em Basra, Goa e a Índia.

cando
CANDO: Templo de templo hindu ou budista na Indonésia.

candombe
CANDOMBE: Cidade de Angola na província de Benguela.

candor
FRANQUEZA: medição de líquidos utilizados em Portugal, equivalente ao mingle de Amesterdão.

canducho
CANDUCHO: Anteriormente, atarracado e robusto.

candumbo
CANDUMBO: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cane
CANA: Medida para líquidos utilizados no equivalente a um azumbre de Castilla Hanover.

caneb
GANEB: Medida Linear dos hebreus.

canelas
Canela: Município do México, no estado de Durango.

canera
Cana de açúcar: Vida de patifes.

canete
CAÑETE: Município de Cuenca.

canga
Canga: 1: em Salamanca, arado para uma única cavalaria. -2: brochura fazenda eram em forma de tira longa e estreita,
sustentado por um aterro ou parede, ou entre os dois, chegando a formar uma escada ou terraço.

cangis
CANGIS: Em Salamanca e no passado, medo.

cango
CANGO: Truque da das Canárias wrestling praticado atacando o tornozelo direito de contraste com a perna direita.

cango
CANGO: Jugo de um único camelo, puxando o arado.

cango
CANGO: A armadura cinto de um telhado.

cangoa
CANGOA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cangoia
CANGOIA: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cangone
CANGONE: Aldeia de Angola na província do Bengo.

cangue
Cangas: Cidade de Angola na província de Benguela.

canguengo
CANGUENGO: Aldeia de Angola na província de Benguela.

cangumbi
CANGUMBI: Aldeia de Angola na província de Benguela.

canhoca
VENCEDORAS: Cidade de Angola na província de Benguela.

canhonga
CANHONGA: Aldeia de Angola na província do Bengo.

canicie
CANICIE: Cabelo de Cano cor.

canijo
Canijo, ja: baixo, pequeno.

canilla
BOBINA: Perna, especialmente se é muito fino.

canillas
CANILLAS: Pernas muito finas.

canillera
ARMAÇÃO: Bobina, Bush.

canillero
BOBINA: Salamanca, fluxos de flor branca e desagradável cheiro de Bush. Flautas foram feitas com seus bastões.

canirallus
Canirallus: Gênero de aves da família gruiformes originários da África e Madagascar ferroviário.

canjala
CANJALA: Cidade de Angola na província de Benguela.

canjáyar
CANJÁYAR: Município espanhol da província de Almeria.

cannes
CANNES: Cidade francesa localizada na Costa Azul.

canoa
Canoa: Em Chile e Costa Rica, canal do teto, que normalmente é zinco.

canoa
Canoa: No Chile, bainha grande e largo da palma de coco.

canoa polinesia
Canoa canoa: barco a vela, muito navegabilidade e rápido típico da Polinésia.

canorca
CANORCA: Valência, caverna, caverna.

canota
CAÑOTO: Planta a grama selvagem com flores na panícula, com ramificações whorled.

cantabia
Cantabia: Número de asteroide 740. da série. -(Cantabia com C, letras maiusculas).

cantar
CANTO: Breve composição poética, com música para ser cantado.

cantar las verdades
CANTAR a verdade: dizer alguém sem rebozo ou em conta coisas que machucá-lo.

cantar victoria
ALGUÉM reclamar a vitória: alegrar-se ou vangloriando-se de uma vitória.

cantar victoria
Vitória de canto: animá-lo após obtidos.

cante
SONG: Canto popular.

cantear
AFIAÇÃO: Luta com pedras. Pedra.

cantero
CANTERO: Salamanca, série de sulcos paralelos, normalmente bem delimitados, que divide uma terra arável para
facilitar a irrigação.

cantinflas
CANTINFLAS: Tangled individuais para falar.

cantiveros
Capibaribe: Município espanhol na província de Ávila.

cantío
MODERADA: Em Cuba e Porto Rico, pássaros cantando.

cantoneras
CANTOS: Jesus disse que está perdido e pública, canto de mulheres e um em canto causando.

cantorchilus
Cantorchilus: Um género de aves passeriformes da família da trogloditidos, cujos membros são distribuídos do México
ao Brasil e Paraguai e são conhecidos como pássaros ou ratonas.

cantoria
CANTORIA: Espanhol activo no província de Almería.

canuto
Canuto: Figurativo e familiarmente, dedo-duro.

canuto
CAÑUTO: célula da colmeia.

canzongo
CANZONGO: aldeia de Angola na província do Bengo.

