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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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cachilapo
Nas planícies orientais da Colômbia significa Cimarrón, enmontado, selvagem, serrero. Gado é gerado livre e longe da
savana, geralmente sem número, sem ferro ou proprietário não marcado e desconhecido.

cachilupi
É um termo do Chile e, agora, pouco usada. É sinônimo de cachiluga, divertido, divertido, bom, agradável, divertido,
bacano, cool, cool, chori.

cachimba
É um utencilio usado para fumar, que consiste em um reciciente Bowl e magra ou bocal. Na Colômbia, dizemos
tubulação. Uso de tabaco cortado fumar cachimbo de água. Em Cuba significa também o revólver.

cachimberboy
Tem dois significados e verdade são totalmente contra. Quer dizer, Todero, recados ( fazer todos ) e preguiçoso,
preguiçoso ( que não faz nada, ). Usá-lo na Nicarágua, Honduras e Colômbia ( Ilha de San Andres ).

cachimbero
Na Colômbia pode ser uma floresta onde o cachimbo abunda, que é uma árvore arborizada e ornamental. Você
também pode dizer cachimbal. O nome científico é Erythrina poeppigiana, e também é conhecido como Bucare Ceibo,
bezerros, pysamo, poró e cachingo. Pertence à família Fabaceae. Também cachimber pode ser aquele que vende ou
usa Cachimbas, que é uma outra maneira de chamar os canos para fumar.

cachimbiar
Cachimbiar tem vários significados na Colômbia. Significa punir, repreender ou corrigir uma criança quando danifica.
Isso é empacotar o tamboril ou corte tabaco para cachimbo, fumo. Cachimbiar também é colheita e consumir o
Cachimbo, também chamado Balu, Chachafruto, Baluy, Nopaz, jacksongv ou feijão, cujo nome científico é Erithrina
edulis de feijão. É um feijão gigante-feitos sob medida.

cachiporra
Uma baqueta. Stick com bojo em uma extremidade. Arma contuntente, representado por uma vara, vara, bastão ou
bolillo. Porra, estrangulamento, quebra-cabeça. No Chile significa vaidoso.

cachiporrista
É uma palavra usada na América Central. Significa bastonera, mulher que lidera uma banda marcial, palillona.

cachiporro
Na Colômbia Cachiporro foi o termo pejorativo, como era chamado os militantes do partido liberal. Eles também foram
informados collarejos. Seus oponentes conservadores foram chamados godos.

cachirre
Na Colômbia, especialmente nas Planícies Orientais, é uma maneira de chamar o queixo, lodo ou jacaré de óculos. É
um réptil carnívoro de água doce americana, vivendo em rios, pântanos e pântanos. Seu nome científico é Caiman
crocodilus e pertence à família Alligatoridae.

cachirula
Na Colômbia, pano usado por mulheres para cobrir o cabelo e ir à missa. Mantilla.

cachis
Cachis é uma maneira familiar dizer amigo, irmão, chave, parce, veludo, carnal, Calazans. Eles são todos muito
colombianos termos. Há um advogado, ambientalista, compositor e cantor da música na Colômbia, ( e amigo mio )
chamá-lo de " Os 34 Cachis; Ortegon.

cachivaches
Na Colômbia é um objeto estranhamente moldado que é difícil de definir e nomear. Objeto inútil e de baixo valor.
Trebejo, chéchere, trasto, coroto. Também na Colômbia é uma cadeia de lojas onde alugar e vender trajes típicos e
trajes.

cachiyuyo
É o nome de uma cidade chilena na região do Atacama. Pertence à província de Huasco. É também o nome comum
de uma planta que cresce em áreas desérticas. Na língua quechua significa planta salgada ou salobre.

cacho
Osso de extrusão têm em suas cabeças de alguns animais para se defender. Chifres de singular. ASTA. Chifre,
Python, punta, defesa. Instrumentos musicais indígenas de vento, um pouco curvado, soa muito parecido com os
chifres ou trombetas. Jogo de dados que usa um tipo de vidro, de madeira ou couro. Parte de um eixo em um carro,
localizado entre a ponta e a borda. Na Colômbia também significa infortúnio, erros e má experiência. Ele é
considerado um símbolo da infidelidade.

cachoches
Significa extremamente quieto, esguicho, super calmo. Destemido.

cachol
Chicha. Nome que está no México para uma bebida preparada com fermentado Hominy e tem muitas vezes de flores.

cachona
Significa panelas ou chifres grandes. Na Colômbia também é o nome dado a um tipo de formiga que coça bastante.
Geralmente deixa uma pústula muito dolorosa, produzindo bolhas com pele descolorida. Seu nome científico é
Solenopsis invicta. Também é conhecida como formiga vermelha, candela ou formiga de fogo,

cachora
É um dos nomes comuns de Geko ou lagarto que vive em locais muito secos. Seu nome científico é Lepidodactylus
lugubris é da família Gekkonidae. Também dizem que salamanqueja de cuija, Gecko, Geko lamentoso, chora,
beijando.

cachorra
É o cachorrinho feminino. Filha ou reprodução fêmea mamíferos tais como cães, gatos, leões ou tigres. Criação de
animais, cachorro, hijuela, haste, Bud, filha. Jovem urso é filhotes e os lobos filhotes de lobo.

cachorreta

É um peixe marinho que também é conhecido com os nomes de cavala, listando, arranhar ou bonito. Seu nome
científico é Katsuwonus pelamis e é da família Scombridae.

cachorrita
Cachorrinho diminutivo. Criação de qualquer animal pequeno e fêmea. Criação de recém-nascidos.

cachorrito
Diminutivo do filhote de cachorro. Significa filho, pequeno bezerro, rebento, descendência, descendência.

cachó
Na Colômbia, inflexão de cachar, que significa falhar, não comparecer, perder (aula de camada).

cachón
Significa que tem chifres ou chifres grandes. Na Colômbia maneira de chamar um homem infiel ou vítima de
infidelidade. Infiel, corno. É também um dos nomes comuns que um primata sul-americano do platirrinia recebe. É
também chamado de macaquinho, cappuccino, cappuccino de cabeça dura, Whistler, macaco assobiador, queda de
macaco. Seu nome científico é Sapajus apelações e pertence à família Cebidae.

cachucha
Significa telhado, varanda, telhado. Cap. Tipo de chapéu que tem um visor na frente.

cachuchazo
Na Colômbia é um golpe de ferramenta com um chapéu, um boné. Gorrazo. Interpretação de um tipo de dança na
Andaluzia.

cachuinero
O termo correto é cahuinero. Isso significa uma pessoa que arma ou se espalha cahuines. Cahuines quer dizer
mentiras, fofocas, emaranhados, motins e comentários maliciosos. Cahuin a palavra é de origem mapuche. Este
termo é usado no Chile.

cachulero
É um pouco semelhante a uma gaiola. Caveolae, gayola, gaiola, gaiola, malha.

cachuleta
Na Espanha significa excremento semi-líquido, matéria fecal líquida ou solta. É equivalente a diarréia ou churrias na
América.

cachumbos
Plural de cachumbo. Na Colômbia risos, crespos, tiras ou faixas de cabelos variados.

cachureco
Na América Central e especialmente em Honduras significa conservador em questões políticas, tradicionalista.
Também pode significar torto, desleixado, deformado. pessoa que se presta a cometer crimes.

caci
CALDEIRA é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Caldeira é uma sigla..." sendo seu
significado:<br>CALDEIRA é o acrônimo de autoridades filme na conferência da América Latina. Recentemente,
assinou um acordo com a CAACI qual é o sentido geral do cinema, de Propriedade do Ministério e atividades culturais
e o turismo de Itália ( Filme Direttore Generale do Ministero por turismo de le Attività Culturali e i Beni e d; 41 Itália;.

cacicazgos
Forma de governo que era e é comum entre nossos povos indígenas. Governos onde a mais alta autoridade é um
Chieftain (embora hoje eles também usam o termo Governador). Por extensão, usamos o termo para definir de forma
pejorativa o comando ou autoridade dos gamonales do povo (gamonalism), pessoas que impõem seus critérios com
base na capacidade econômica ou de influência. Pode ser considerado de certa forma sinônimo de liderança, direção,
cabeça, mandato, governo.

cacique
É o nome dado aos líderes ou réguas de uma tribo nativa da América do Sul. Por extensão, atualmente usado para
designar os caudilhos ou líderes políticos e os gamonales pessoas. É também o nome de um pássaros muito comum,
também conhecido como Jays. Seu nome científico é Cacique-rumped e pertence à família Icteridae.

caco
Na Colômbia é sinônimo de ladrão, ladrão, ladrão, delinquentes, rato, cleptomaníaca.

cacofrasia
Defeitos de linguagem.

cacona
É um tipo muito elegante ou gala de guarda-roupa infantil. Em outros países é chamado de fato de marinheiro. É
usado em datas muito especiais como um batismo. Este termo é usado principalmente na República Dominicana.

cacophis
Significa cobra feia ou má. É um género de serpentes da família Elapidae. Eles são encontrados na Austrália e em
outras partes da Oceania.

cacosmia
Cacosmia significa mau odor, o odor desagradável, o cheiro fétido. cheiro repugnante. . Também a mania se sentir
satisfeito por odores.

cacófago
Animal que come coisas que podem repugnante um ser humano pelo seu cheiro, sabor ou aparência (Caco significa
mau, feio, nojento e fago está comendo). Em Português, é cacopage que tem dificuldade em pronunciar certas
palavras.

cacreca
Cocô feminino. Na Colômbia significa velho, velho, achacosa, agachamento, emaciado, obsoleto, enclenque. Que é
tolice para a velhice. Quando se trata de um objeto, um veículo ou móveis, significa ramshackle, rickety. Chéchere,
maconha. Termo ofensivo para uma idosa.

cacreco
Na Colômbia significa velho, velho, agachado, agachado, emaciado, emaciado, obsoleto. Que ele é tolo para a velhice.

cacuja
Significa creme que se forma no leite fervendo-o. Kakuja, assim, com k, é o nome de um anime japonês que é canibal
e carnívora. A palavra significa brilhante.

caculo
É um tipo de insetos que têm asas duras.

cacumen
Na Colômbia significa cabeça, crânio e cérebro. Também conhecimento, ciência, inteligência, sabedoria,
entendimento, inteligência.

cacure
Especialmente em Maracaibo, na Venezuela, quer dizer fralda, colmeia, ninho de vespas, marimbondos,

cadalso
Assim a plataforma de execução, andaime. forca, tortura, castigo, pena, guilhotina.

cadenas troficas
O termo correto é cadeias tróficas, com til. Em biologia ou ecologia é sequenciais cadeias de nutrientes na natureza ou
em uma série de ecossistema ou cadeia alimentar. Correntes, correndo ao longo de um nutriente entre comunidades
biológicas.

caderaje
Em relação aos quadris. Um conjunto de músculos que compõem os quadris. Nádegas, bunda.

cadetadas
Possuo um inexperiente, trote, ação bunuelada. Erro de principiante ou novato.

cadiera
É uma palavra da língua portuguesa que significa cadeira.

cadil
Equador é um grupo ou uma instituição especializada em cursos de formação de enfermeiro auxiliar, na Loja.

cadiz
O termo correto é Cádiz, Tilde. É o nome de uma cidade e uma província na Espanha. É também o nome de uma
cidade nas Filipinas e várias cidades dos Estados Unidos (Califórnia, Kentuchy. Ohio, Indiana, Wisconsin. Nome de
um bairro muito famoso de Ibagué, cidade colombiana. O nome de uma cratera de Marte. Nome de um time de futebol
profissional na Espanha.

cado
Significa toca, covil, ninho de animais. Lugar onde animais selvagens são abrigados e criados. refúgio

caedizo
O termo correto é caidizo. No sul da Colômbia e especialmente em Cauca e Nariño, significa teto artesanal, telhado
improvisado.

caequesa
caequesa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Caqueza", sendo o seu significado: o termo correto é
Caqueza. É o nome de um município no departamento de Cundinamarca, na Colômbia.

caer bien
Na Colômbia significa gerar um bom conceito em outros, fazer você se sentir satisfeito ou atração. Por favor, atrair,
simpatizar, amo.

caer el mundo en cima
mundo de queda em cima está escrito incorretamente e deve ser escrito como "Soltar-te o mundo sobre" sendo seu
significado:<br>A frase correta é " Cair sobre o mundo " melhor 0 " Cair no mundo " Isso significa que todo um
conglomerado montado é contra o que ele pensa ou diz um parceiro. Oposição generalizada. Ser atacado por uma
comunidade inteira.

caerle a alguien una gorda
queda de alguém uma gordura é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Fat outono, queda de gordura."
sendo seu significado:<br>A expressão " Cair gordura " ou " Cair gordura " na Colômbia, a pessoa que falamos sobre
cair nos errado, é desagradável, que não temos com ela. Significa que me incomoda, você não gosta de mim, me
Muller.

caersele el pelo
O termo correto é o cabelo caído, com til. Significa sofrer de calvície ou alopecia. Tire o cabelo.

caetano
O termo correto é Caetano. Nome do macho em língua portuguesa, o equivalente em espanhol Cayetano. Isso
significa que a pedra grande e é de origem latina. Em italiano é Gaetano.

caetra
Era o nome de uma pequena classe de escudo circular usada pelos povos pré-romanos da Península Ibérica do norte
(Luistanos, ibéricos, celtiberianos e cantábrianos e galaicos). Aspis, hoplon.

caf
Foi o acrônimo para a Corporação Andina de desenvolvimento, agora chamado de CAF-Latin American Development
Bank. É também um acrônimo para a Confederação Africana de futebol. É também um acrônimo para uma droga
conhecida como ciclofosfamida. É uma das tribos que compõe o povo curdo. Nome e sigla de uma empresa
espanhola que constrói trens e materiais ferroviários (Construcciones y auxiliar de Ferrocarriles). CAF é também um
acrônimo para o Conselho de manejo florestal.

cafar
Na Argentina é o fundo pharmacists ou o fundo de previsão de farmacêuticos. Fundo de seguridade social para
profissionais de Ciências Farmacêuticas da província de Buenos Aires.

cafeína
É o nome de um alcaloide muito forte com um gosto amargo. pertence ao grupo xanthine e é encontrado no café. É
estimulante do sistema nervoso central e age como uma droga psicoativa.

cafeínas
A cafeína são de origem vegetal. Plural de cafeína. É um alcaloide do grupo das xantinas. Sabor amargo, ele age
como uma droga psicoativa e ligeiramente estimulante. Encontrada no café, mas você pode ter outros nomes,
dependendo da planta da qual é extraído. Proteína, se extraído do chá, Mateine se extraído da Erva-Mate, ou guaraná
se extraído de guaraná.

café
Caso contrário, chame a cor marrom. Bebida ou chá preparado com feijão torrado e café moído da planta. Na
Colômbia também dizemos-lhe café em um bar.

caffarena
É um sobrenome de origem italiana. Sobrenome de um prestigiado comerciante têxtil chileno de origem italiana, cujo
nome completo era Blas Caffarena Chiozza. Nome de uma empresa têxtil chilena.

cafiaspirina
É um medicamento produzido pela Bayer, é um analgésico indicado para dor de cabeça intensa. É caracterizada por ter
aspirina mais de 30% e 60% mais cafeína, que aumenta o seu efeito.

cafiche
Pessoa que explora as mulheres, induzindo-os à prostituição e beneficiando economicamente. Uma pessoa que
comete o crime de tráfico de mulheres (impropriamente chamado escravidão branca). Legal, macro, chulo bastardo,
chulo.

cafila
O termo correto é cafila, sempre com telha. É um grupo de pessoas ou animais que se movem em ordem e geralmente
se movem para o mesmo lado. Também pode ser um grupo de coisas. É manada sinônimo, caravana, clã, etnia, tribo,
tropa, tropa, tropa, gangue, horda, gangue, multidão, turfa, mob, plebe, kafila.

cafre
Pessoa de natureza muito ruim. Áspero, besta, bárbaro, feroz, inculto, rude, Sheryl.

cafrería
Também foi chamado de país los Cafres ou Cafreria britânico. Assim, chamava-se os povos do grupo de Bantu que
habitavam as regiões de Natal e do cabo, na região oriental da África do Sul. Colônia ou terra do Xhosa na África do
Sul. A palavra é de origem árabe e significa negros incultos, incivilizados, rudes, África do Sul.

cagada

Coloquialmente e vulgarmente na Colômbia significa erro imperdoável, falha de híbridos, desperdício infeliz, má
conduta grosseira, erro grave, pifia notório, escorregar, desatino. Inflexão de cagando (um termo que consideramos
vulgar), o que significa evacuar os intestinos, defecar, excretar. Em nosso país é mais comum dizer sujo. Produto da
evacuação da barriga. Excretar, sujo, matéria fecal.

cagajón
Estrume ou cocô de equinos. Merda ou excrementos de cavalo.

cagalera
Na Colômbia é uma maneira coloquial de dizer churria, diarreia, indigestão. Por extensão, costumava dizer, medo,
medo, susto, terronera, terror, pavor.

caganidos
É o nome dado ao último, rebanho menor ou menor. Pássaro ou pequeno pombo do bando. Filho caçula de uma prole
ou família. Magro, enclenque, atrofiado pessoa. Cuba.

cagarruta
Na Colômbia é sinônimo de coisa ou objeto pequeno. Alguns esterco de animais que é poucas dimensões ou sob a
forma de Pelotas, como o pássaro ou ovelhas, coelhos, ratos e cabras. Guano.

cagarrutero
Lugar cheio de cagarrutas. Na Colômbia, dizemos cagarruta para as fezes de aves de capoeira. Estrume, esterco,
poposeadero.

cagarse
Significa espalhar matéria fecal. Fique equilibrado com as roupas, não controle esfíncteres. Na Colômbia, de uma
forma coloquial de se assustar, cheio de terror ou medo. Também significa danificar, jogar, estragar, deteriorar.

cagavino
É uma variedade de peixes chamados palometa ou Pampanito, típicos da região de Mar del Plata. Não é comestível
porque libera algumas toxinas. Seu nome científico é Stromateus stellatus e pertence à família Stromateidae)

cagayanes
É o nome de uma província filipina ao norte da ilha de Luzon. É muito importante porque é muito perto de Formosa e
de China do Sul. nome de um rio filipino nessa mesma região. Durante a régua espanhola foi chamado Nueva
Segovia.

caguajasa
É um dos nomes comuns que em Cuba dar para o fruto da paixão selvagem ou remendo selvagem. É também
chamado tumbapalitos, gyirito de paixão, paixão. Seu nome científico é Passiflora foetida e pertence à família
Passifloraceae.

caguama
Na Colômbia, dizemos tartaruga marina grande o suficiente. Também conhecido pelos nomes de Cayume, boba,
tartaruga. Seu nome científico é Caretta caretta e pertence à família Chelonioidea. Em alguns países também diz em

Cabeçudas forma coloquial para a garrafa gigante, 1 litro de cerveja.

caguamanta
É um prato típico mexicano que é preparado com cabeçudas ( 41 tartarugas marinhas; e manta ray. Desde as
Cabeçudas, que é a tartaruga que está ameaçada de extinção quase já não é preparada como originalmente. Também
conhecido como Cabeçudas, Cayume ou cabeçudas ( Caretta caretta, da família Chelonidae ) ,

caguamón
É o aumentativo de cabeçudas ( Uma tartaruga ). Garrafa gigante de cerveja.

caguane
No Plural, Caguanes é o nome de um parque nacional em Cuba, o nome de uma península na mesma área e o nome
de um dos ilhéus em pedras chaves. É também o nome de uma chave, uma vila e uma colina. Caguán ou caguane é
o nome comum dos quais é dado em Cuba de conchas do mar. Cahuane, era o nome de um povo indígena
pré-colombiana, estabeleceu-se na Argentina.

caguara
O Cahuara ou caguara é um peixe necrófago de rio da bacia amazônica, que é também conhecido como Rio ou
peixe-gato do porquinho. Seu nome científico é Pterodoras granulosus e pertence à família Doradidae. O timbuche de
cahuara é um muito apreciada no prato de Iquitos (Peru), durante a semana Santa,

caguayo
É um lagarto verde que vive entre a folhagem das árvores. Lagarto, lagarto, iguana. É um termo de origem caribenha.
Cuba é também o nome de uma fundação que promove artes como escultura, murais, cerâmicas e peças fundidas.

caguera
Você quer dizer cagadera, cagalera, diarreia, dor de barriga.

cagú
O nome cagu ou melhor ainda cagu, corresponde a uma Ave endémica da Nova Caledónia, cujo nome científico é
Rhynochetos jubatus e pertence à família Rhynochatidae. Sua plumagem é cinza muito brilhante. Também dizem que
pássaro brilhante. O cagu quase não voa, permanece na maior parte no chão.

cagüen
É a forma de apostrofada de "... eu cago em... " amplamente utilizado na Espanha. É uma exclamação de protesto e
raiva. Não é usado em Latinoamerica.caguen ou Caguem é uma maneira de chamar a tartaruga ou tartaruga Carey (
Nome científico Caretta caretta ) na bacia do mar do Caribe.

cagüiye
Na Bolívia, caguiy é o nome de um mingau sem sal. Chicha do milho. Também caguiye.

cahokia
Cidade fundada por índios ou aborígenes de Illinois, feito quase 1.000 anos, nas margens do rio Mississippi. Cahokia
era também o nome de uma das tribos dos índios Illiniwek, que viviam naquela área. Acredita-se que a cidade atingiu
até 15.000 habitantes, fez grandes construções e feitos sacrifícios humanos.

cahuayote
É uma planta selvagem de frutos comestíveis. Seu nome científico é píleo mexicanus ( ou Jacaratia mexicana ) É a
família Caricaceae. como tudo no México recebe muitos nomes dependendo da região: montanha mamão, capota,
cuaguoyote, kunché, Milky.

cahuelche
Na língua Mapuche significa homem golfinho. Persona Dolphin. É um ser mitológico das chilotas. Também é
chamado de Cahuella. Golfinho chileno, golfinho-preto ou Tonina (Cephalorhynchus eutropia) da família Delphinidae.

cahué
É um sobrenome espanhol, origem maiorquino. O Dra. Mila Cahué Gamo é uma psicóloga que já publicou vários
livros e Jordi Cahué um renomado fotógrafo.

cahuic
cahuic é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cauich", sendo o seu significado: Cauich é um apelido ou
"koerich de coco", "Ca" significa "duplo", "uich" significa "rosto", i.e."the duplex". É também um sobrenome entre os
descendentes maias na América Central.

cahuín
Cahuin significa mentira, fofoca, emaranhado, motim, comentário malicioso. Cahuin a palavra é de origem mapuche.
Este termo é usado no Chile.

caibiga
É o nome de uma instituição educacional em Caloocan, Filipinas (Caibiga liceu nacional). É também o nome de uma
árvore, da família dos carvalhos, que também tende a ser chamado cagiga cajiga, carba, cavalo.

caibil
O termo correto é Kaibil. Kaibiles é um grupo de forças especiais da Guatemala, treinado para combater as gangues.
Cada soldado de que o corpo é um Kaibil. Kaibiles plural.

caica
Na Colômbia, que dizemos papagaio para a torneira de água, ou também chamado de snipe, Turnstone, Sandpiper
comum, Snipe, upland Sandpiper, chochitas, anedotas você. Eles são pequenos, aquáticos e aves. Eles pertencem a
família Scolopacidae. Uma das espécies mais comuns são o papagaio eriocnemis (Gallinago nobilis) e o papagaio
comum (Gallinago delicata). Em algumas partes, também dizem Caicos para a mesquita azul, blue Caicos, galeirões
ou calamones. Estas muito semelhante os pássaros, pertence à família Rallidae. Na Colômbia, Venezuela e Brasil, o
papagaio lá também é um papagaio, papagaio-de-cabeça-preta ou -de-cabeça-preta, periquito, que é também
frequentemente chamado curicó ou bairro. Pertence a família Psittacidae e seu nome científico é Pyrillia papagaio.

caico
Nome que os gregos deu Rio Bakir na Anatólia (Turquia antiga). Nome de uma batalha que ocorreu no 241 d. (C). na
Turquia, entre Pergameneos (Átalo eu) e Gálatas. Nome da empresa colombiana que fornece materiais de construção.
o macho de papagaio. Em Cuba, ilha ou ilhéu formada por recifes de corais.

caifa
Na Venezuela significa Sly, astúcia, ladino, marrullero, hipócrita, tunante, sobreposição.

caifás
Nome pelo qual é conhecido de acordo com a Bíblia Sagrada do yern de Anas. Ele foi sumo sacerdote entre os anos
18 e 36 D. C. dos judeus e tinha sucedido Anas. Pertencia aos Sedúceos, ou seja, cristãos que não acreditavam na
ressurreição dos mortos. Ambos são considerados pela tradição cristã como os culpados da crucificação de Jesus.
Seu nome completo era José ben Caifás o Yosef Bar Kayafa .

caigua
É o nome de uma cidade venezuelana do estado de Anzoátegui. Antigamente era conhecido como Acuripacuar. É
também uma das maneiras comuns de chamar uma planta rastejante cuja fruta é o pepino de guisado, caihua, qaiwa.
Seu nome científico é Cyclanthera pedata e pertence à família de Curbitaceae.

cailasa
Kailasa também é usado, com K. Nome de um templo hindu, também conhecido como Kailasanatha ou Kailash. É um
mosteiro de Ellora, estado de Maharashtra, Índia.

caiman
Cayman (sem acento) é o nome de um género de répteis escamados da família Alligatoridae, ao qual pertence o
asfixiar conjunta e jacarés. Em espanhol, o termo correto é Cayman (til). A Colômbia é um dos nomes comuns de um
lagarto, crocodilo-como. Também dizemos jacarés ou jacaré. Geralmente usado para designar todos os lagartos da
família Alligatoridae. Apelido de um dos primeiros goleiros grandes que tinha time de futebol da Colômbia, é chamado
Efraín "jacaré" Sánchez. A um grampo do tipo que tem suas prensas alongadas ou com dentes ou serra para segurar
melhor. Punho ou extremidade dos cabos de bateria. Na gíria de óleo amorosa. Nome em espanhol de algumas ilhas
do Caribe, pertencentes à Grã-Bretanha. "O crocodilo" é o nome de uma música tropical colombiana, uma grande
lenda (o homem jacaré).

caimán de anteojos
É outro nome comum do queixo, lodo ou cach, um réptil parecido com o jacaré, mas menor em tamanho.

caimoni
É um dos nomes comuns de uma árvore em Dominicana. Seu nome científico é Wallenia laurifolia e pertence à família
Myrsinaceae. também é chamado de Macaw, Dominican Beauty, Camagua, camao.

cainán
É o nome do primeiro patriarca que é mencionado no livro de Gênesis na Bíblia. Ela também é referenciada como
Henrique, Oarai ou Keinan.

cainotherium
Significa besta de Caino. É o nome de um gênero de pequenos mamíferos extintos que viviam entre o Eoceno e o
Mioceno. Eles eram semelhantes aos coelhos atuais.

caique
É um tipo de barco muito leve, maior que uma canoa ou barco. Barco a remos utilizado para desembarque de galés.
Barco de luz sem cobertura. Caíque é o nome comum de alguns papagaios coloridos, pertencentes ao gênero Pionites
da família Pasittacidae.

cairel

Significa franja, franja, laços ornamentais em algumas peças de vestido. Fio, ornamento, trança.

cairiris
Nome de um grupo étnico brasileiro que viveu na Cordilheira Borborema. É também o nome de uma árvore na bacia
amazônica.

cais
Na Colômbia plural de CAI . Estes são os Centros de Atendimento Imediato, que a polícia nacional tem, para lidar com
problemas criminais prontamente. Eles geralmente são levados em primeira instância para criminosos pegos em
flagrante.

caída
Ação ou efeito de cair ou cair. Inflexão de cair ou cair. Também pode significar inclinação, inclinação para baixo, saia.
tropeçar.

caja
Na Colômbia tem muitos significados. Pode ser cada um dos cubículos de um banco onde as transações são feitas,
um recipiente de material rígido (madeira, papelão, plástico) cubicamente onde os objetos são armazenados e podem
ser facilmente swed. Também pode ser chamado de prótese dentária completa. É um pequeno instrumento de
percussão semelhante a um tambor. Instrumento ou recipiente onde o lojista ou comerciante mantém o dinheiro.
Também dizemos caixa para um caixão ou caixão. Na mecânica, parte dos mecanismos de um veículo onde os
sprockets de mudança de velocidade estão localizados. Entidade onde os trabalhadores e suas famílias se juntam
para benefícios e recreação (Fundo de Compensação). É o nome de um rio no município de Tauramena, no
Departamento de Casanare.

caja de madera
É uma forma de definir o caixão.

cajarandas
cajarandas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Jacarandá", sendo o seu significado: o Cajarandas é um
género de cerca de 50 espécies de árvores e arbustos da família Bignoniaceae. Eles são também conhecidos como
jacarandá, jacarandá, Gualandayes, Gandalayes ou Tarcos.

cajero
Pessoa que frequenta uma caixa nas margens ou que recebe dinheiro de compras em uma loja ou armazém, caixa na
Colômbia e especialmente na costa do Atlântico é a pessoa que toca a caixa ( instrumento de percussão semelhante a
um pequeno tambor, )

cajeta
Cajeta é um diminutivo um pouco depreciativo de caixa, caramelo é uma pequena caixa em que as joias são
armazenadas. Cofre, cesta. Na América Central e o México é um doce de leite as vezes queimada com diferentes
adições ou aromas. Na costa colombiana quer dizer uso e abuso, uso muita coisa (dar leite caramelo). Recipiente de
madeira em que são coletados de esmolas para a igreja.

cajetilla
Caixa diminuta e depreciativa. Na Colômbia significa caixa pequena, pacote pequeno. Geralmente se refere a um

maço contendo 10 ou 20 cigarros.

cajeto
Na Colômbia é o nome de duas espécies de árvores muito importantes. Um deles é o Cytharexilum subflavecens, da
família Verbenaceae. Também chamamos de quimulá, garagay, uruapo. O outro é o Trichanthera gigantea, da família
Acanthaceae. Ele também recebe os nomes de quiebrabarrigo, motherofagua, nacedero, suiban made, canicero, Fune,
yátago. Ambos são muito importantes para o reflorestamento, especialmente em nascimentos de água.

cajica
O termo correto é Cajicá, com tilde. É o nome de um município colombiano no Departamento de Cundinamarca. É
muito perto de Bogotá.

cajicá
É o nome de um município colombiano, que pertence à Província de Sabana Centro, no departamento de
Cundinamarca. Na língua Muisca significa Cercado de Piedras.

cajinicuil
É outro nome você tem mexicanos de Leucaena. Eles comem até suas sementes. Jinicuil.

cajinicuile
É um dos nomes comuns dados em México a uma árvore e a seus frutos. Também é conhecido como Guama, Guamo,
jinicuile, cubíquil, aguatope ou Guaba. Seu nome científico é Inga edulis e pertence à família Fabaceae.

cajita
É um diminutivo de caixa.

cajón
Fora das definições corretas de Fede e Furoya, na Colômbia, significa agir de uma forma que prejudique outra.
Confabulação, traição, deslealdade, crime, infidelidade, perfídia.

cajús
Plural de caju. É um dos nomes comuns de uma árvore e seus frutos, é também conhecido como Cajuil, Marañón,
Merey, caju. Seu nome científico é Anacardium Occidentalis e pertence à família Anacardiaceae.

cake
Não é uma palavra na língua espanhola, mas inglês e significa bolo, bolo, bolo, ponque. Farinha, com gordura, creme
e açúcar cozido a massa. Pode pegar frutas e outras coberturas.

cala
É um curso de água de fluxo pequeno ou médio. É um curso de água de fluxo pequeno ou médio. Riachuelo,
cachimbo, enseada. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Em Espanha, Cala é o nome de uma
cidade na província de Huelva e o nome de um reservatório na província de Sevilha. Peça ou porção de fruta que é
cortada para prová-lo. Existem várias plantas chamadas enseada, todas semelhantes e semelhantes ao anturio.
Também enseada é uma pequena enseada ou uma pequena baía. Inflexão calar, o que significa ficar molhado, ficar
molhado, perfuração, holeing, tentando, degustação, corte. Na Colômbia calar também está perdendo uma pipa

porque ele explode a corda ou torna-se emaranhado em algum obstáculo.

calabacero
Na América é um campo cultivado de abóboras ou a pessoa que vende as abóboras. Chalacal, chayotal, zapallal ( no
México, ) Na Colômbia, Ahuyamero, calabacero.

calabaciles
calabaciles é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Abobrinha", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é abobrinha ( Cucurbita pepo ). Assemelham-se as abóboras, mas sob a forma da planta que é 40 rastejando; Família
Cucurbitaceae ). Mas os frutos são alongados e olhem mais para os pepinos. Zukini, abobrinha.

calabresa
Isso significa originalmente de Calabria, Itália. Calábria é uma região que está localizado em frente da Sicília e da qual
é separada pelo Estreito de Messina. Sua capital é Catanzaro.

calada
Tipo de meias que as mulheres usam. Noites de média. Meias em tecido de malha.

calafate
Selo de estepe e piche que cobre as lacunas nos cascos dos barcos. Plug. É também o nome de um arbusto
comestível de frutas, que pertence ao gênero Berberis e da família Berberidaceae. Eles também são chamados de
mechay ou michay. Existem 4 espécies e é nativa do Chile e da Argentina.

calafateos
Eles são os efeitos de calafetagem. Correção ou tapar buracos nas articulações de um barco tão não-lhe água. Ele é
feito com estopa e alcatrão.

calagrañas
Uva branca Argentina de má qualidade. A uva branca é usada para a produção de vinho Torrontés.

calaluz
Era um típico tipo de barco indiano. Era pequeno e semelhante a uma canoa.

calamar
É o nome de um molusco cefalópode de 2 braços, 2 tentacos. Os braços têm ventos muito fortes e têm a capacidade
de camuflar muito facilmente mudando de cor. Pertence à Ordem Teuthida. Na Colômbia é o nome de dois municípios
um pertence ao Departamento de Bolívar e outro ao Departamento de Guaviare.

calamaria
Significa abusar da peste. É um gênero muito abundante de cobras não venenosas no Sudeste Asiático. Pertence à
Família Colubridae.

calambechudo
Você quer dizer Burly, gigantesco, arroto, alto e forte, vigoroso. Que tem a aparência de Gurty Lamb um jogador de

futebol da Maurícia ou qualquer de seu clã (Eumy, Curtis, todos famosos por sua circunferência).

calambuco
calambuco incorretamente escrito e ele deve ser escrito como. sendo o seu significado:<br>Na Colômbia e
especialmente na região de Urabá, calambuco é uma jarra de vidro ou plástico tambor onde líquidos são transportados.
É geralmente para o transporte de combustível em navios, barcos ou chalupas. Recipiente de plástico.

calamero
Meios de Calama. Calameno. Também mire, local de pântanos, local onde há muita lama, lama ou pântano. Calama
significa entre as águas.

calamitosa
Desastrosas, trágica. Você quer dizer algo muito prejudicial, muito prejudicial, causando muitos danos. Catastrófico,
devastador, ruinoso, sinistro, trágico, cataclísmico.

calamophis
Quer dizer cobra praga. É um gênero de cobras na família Homalopsidae. Encontra-se na Nova Guiné e Yapen (Ilha
Jobi).

calanchin
O termo correto é calanchin, com til. Isso significa cúmplice, pessoa que se camuflar no público para facilitar os crimes
de outro, como conceling, decepção e scam. Capanga. Facilitador, apoio ao infractor.

calandrajiento
Isso significa ramshackle danificadas, velha, frustrada, dilapidada, deteriorada e ruídos que fazem. Chechere, tartala,
caracha.

calandrajo
Você quer dizer trapos, trapos, Old RAG, jirón de pano velho. Por extensão pessoa ridícula, pessoa desprezível ou
esfarrapado.

calandria
O pássaro é uma ave da ordem. Também disse Tenca ou Mockingbird, seu nome científico é Mimus saturninus da
família Mimidae e é do gênero Mimus.

calaña
Isso significa qualidade, condição, molde, padrão, natureza, modelo, forma, categoria, mostra.

calar
No Departamento de Tolima, na Colômbia significa perder ou apagar. Emaranhar a pipa entre as cordas de energia ou
galhos de uma árvore. Também significa ficar molhado, ficar molhado, ficar encharcado. Também é aceito para
significar tempo, perfuração, perfuração ou trabalho.

calas

enseadas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "enseadas ( é um sobrenome )." sendo seu
significado:<br>Sobrenome do famoso cantor grego: enseadas de Maria.

calasa
calasa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Calasa próprio nome." sendo seu significado: é uma cidade de
Tarascon, na França. Villa Calasa.

calasancios
Nome pelo qual muitos países ibero-americanos são conhecidos pelos religiosos da Ordem dos Clérigos Regulares
Pobres da Mãe de Deus das Escolas Piedosas. Eles também são conhecidos como Paristas ou Escolapios.

calatrava
O termo correto é 40 Calatrava; nome próprio ). É um sobrenome de origem espanhola. É o nome de um distrito de
Bogotá e um colégio. É o nome de origem espanhola aldeia dos árabes, na província de Ciudad Real. Ordem militar
espanhola.

calavera
Uma pessoa que age sem pensar. Desprovido de carne cabeça. Ossos da cabeça. Caveira. Símbolo de perigo,
veneno. Também símbolo de pirata.

calavera de alfeñique
Grim reaper ou crânio ( Crânio humano ) formado com barras torcido e esticado de doce ou Fondant de Marshmallow (
) especialmente para o dia dos Santos partiu e ser colocado com outro presente em visitas aos seus túmulos. Doce e
delicada pessoa. delicadeza ou a compostura.

calaverada
Ação muito desajeitada avançada por uma pessoa. Ação que vai contra toda a lógica e raciocínio. Significa estupidez,
falta de jeito, besteira, idiotice, bobagem, areia, bobagem, desleixado, bobo, gagueira, estupidez, crânio.

calaveras
Pessoas inúteis, que são boas para nada. Crânios. Ossos da cabeça. Cabeça nua.

calceta
Nas planícies orientais da Colômbia, terra baixa que tende a inundar no inverno. Também pode significar meia, média,
escarpin. Roupa tecida cobrindo o pé. Na gíria de rua, significa quebrada, saia que não cumpre as promessas. É
chamado de meia para fibras vegetais que são extraídos da haste de banana. É também o nome de um Yopal Vereda.
No Equador é o nome de uma cidade da província de Manaví.

calcetines
É o mesmo que meias. São roupas que são colocadas nos pés para proteger do frio e que vão para baixo do calçado.

calceto
Na Colômbia significa falta de respeito, fariseu, insatisfeita, mentiroso, trapaceiro. Significa, também, que as aves de
capoeira ou pássaro que tem penas nas pernas. Tem os calços, calçado ou meias (referindo-se a um animal, de
preferência um pássaro ou um galo)

calchaquí
É também um dos nomes dados a um povo indígena do norte da Argentina, na região de Salta. Chama-se Também
Daguita, Diaguita, Cacán ou Sacayán. A palavra como tal na língua indígena significa feroz, corajoso, corajoso.

calcicosis signos y sintomas
Em Medicina é o nome de uma doença que ocorre nas vias aéreas, especialmente nos pulmões, causada pela inalação
contínua de cal em pó ou mármore. Pneumoconiose. O paciente tem dificuldades respiratórias, a partir do acúmulo de
partículas inorgânicas nos brônquios. A fibrose está presente. Problemas respiratórios graves. É considerada uma
doença profissional. Não confundir com calcinose (acúmulo de sais de cálcio em alguns tecidos moles na forma de
nódulos).

calcina
É um tombamento. Significa atraso para o calor. Carbonize, incinerar, queimar, queimar. Figurativamente seco,
queimado, desidratado. É também o nome de um tipo de material de construção. Pode ser mistura de cal, areia,
cimento e água ou argamassa e esmagada. Concreto, concreto. É também uma mistura para a fabricação de
esmaltes, que tem óxido de metal, grão de sílica e carbonato de potássio.

calcinar
Significa sobre-submeter-se ao fogo. Carbonize, incinerar, queimar, queimar.

calcomanía
Na Colômbia é um papel com adesivo, no qual textos ou desenhos são colocados, para serem anexados a qualquer
tipo de superfície.

calcot
Calcot é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Calcot; nome correto )" sendo seu significado:<br>É o
nome de vários subúrbios da Inglaterra, perto de grandes cidades. Eles são caracterizados por casas grandes e muito
antigas. Os mais conhecidos são perto de Berkshire e Gloucestershire.

calda
É uma inflexão de calor. É a ação de aumentar o combustível em um forno, para obter temperaturas mais elevadas.
Água a ferver. Hot Springs,

caldense
Significa que um nativo, residente, ou relacionado com o departamento de Caldas, na Colômbia. É o nome de um time
de futebol da cidade de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais no Brasil.

calderas
Plural de caldeira. Recipiente metálico e hermético onde é aquecido e evapora a água. Um fogão que funciona com
vapor de alta pressão. Em geologia é a depressão resultante da erupção de um vulcão.

calderones
É um género de cetáceos com dentes, chamado baleias piloto e são caracterizados pela cúpula cabeça, daí o nome do
gênero ( Globicephala ). Eles pertencem à família Delphinidae ( 41 o golfinho. Existem duas espécies distribuídas em
todo o mundo. Eles são os maiores golfinhos oceânicos após as orcas.

calderón
Pode ser um aumento do caldeirão. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É também o nome de um
sinal de escrita ( ) que foi usado para marcar um parágrafo. Finalmente, calderón é também o nome de um mamífero
marinho da família dos golfinhos. Também é chamada de baleia piloto. Seu nome científico é Globicephala melas e
pertence à Família Delphinidae.

caldo bordelés
É uma preparação de cal (hidróxido de cálcio), água e sulfato de cobre, usado como um pesticida (fungicida e
bactericida). É assim chamado porque foi inventado em Bordeaux, na França.

caldoa
Forma muito apressada de banho em um córrego da água. Mergulho, mergulhar, mergulho, mergulho, respingo, salto.

cale
É uma inflexão do calar. Significa molhado, absorva, beber, absorva, umedecer, encontrando, furo, try, perfuração,
medida, apabullar. Cale com til significa cigana, ou lhes dizem respeito. Também a antiga moeda.

calefacciones
É um conjunto de dispositivos que são usados para fornecer calor ou elevar a temperatura em um recinto fechado.
Plural do aquecimento.

calefactada
Significa preparado para suportar o calor. Mangueiras aquecidas são utilizadas para o transporte de líquidos quentes
ou vapores. Há também roupas ou traje aquecido para uso pelos bombeiros.

calefatear
calafetação é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Calafetagem", sendo o seu significado: o termo correto é
Calafetado. É a ação de vedação, cobertura ou fechar as juntas das embarcações para evitar que a água. Geralmente
é feita com estopa e piche ou alcatrão.

caleja
É um diminutivo de rua, beco, calleja. Em Espanha, mais exatamente em Ejulve, há um ecológico e roteiro turístico
chamado o Caleja Huergo, é um estreito desfiladeiro de vegetação boa para fácil acesso.

calendata
Significa encontro. Dia em que algo acontece, faz efeito ou validade. Data de um Documento .

calentadores
Aquecedor plural. Significa que aquecem, aumentam a temperatura. Produzem calor. Implementos que são usados
para aquecer (geralmente água). Reverbs, fogão. Eles podem ser elétricos ou de gás.

calentana
Na Colômbia, uma pessoa que vem de terra quente, com tempo quente. É um clima quente.

calentano
Na Colômbia significa nascida na terra quente. Clima quente natural. Colômbia também calentano é um bolo pequeno,
torrado e contendo queijo e banha.

calentar la boca
A frase " Aquece a boca " É semelhante ao que usamos na Colômbia, " A linguagem do calor " " Perturbe a linguagem
". Eles significam incitar uma pessoa para falar sobre algo, que se pronuncia, que expressa sua opinião.

calepino
Significa que vem de Calepio. um lugar na província de Bérgaco, na Itália. Nome dado a um religioso agostina
chamado Ambrosio ou Ambrosio de Calepio, que se destacou por formar um primeiro dicionário em latim. Esse nome
também foi dado ao dicionário latino.

calera
Calera é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Calera ( nome correto )" sendo seu significado:<br>Cidade
chilena da província de Quillota. Local onde retirar a cal. Mina de calcário. La Calera é um município da Colômbia,
perto de Bogotá.

calero
Pessoa que tem para trocar cal calcinar. Explorador de limão. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola.
Sobrenome de dois ex-jogadores colombianos que morreram. Um agiu como um porteiro. Seu nome completo era
Miguel Angel Calero Rodríguez. Ele jogou pelo Pachuca no México. O outro ex-jogador de futebol foi Oswaldo "El
Pescadito" Calero. Ele atuou como um panfleto ou medicampista. Jogou pelo Deportivo Pereira e Deportivo Cali. Na
Colômbia sobrenome de um apresentador de TV. Seu nome completo é Carlos Alberto Calero Salcedo .

caleta
Na Colômbia é algo que esconde ou se esconde. Isso é chamado tanto o objeto oculto quanto o local onde ele é feito.
Geralmente se refere a algo pequeno, mas valioso ou dinheiro. Escondido, escondido, salvo. As autoridades chamam
caleta, também bens ilícitos ou drogas apreendidas.

caletre
Significa juízo, discernimento. Significa, também, a habilidade, talento, talento.

calgón
É um produto químico industrial que ocorre em pó, gel ou comprimidos que serve para evitar que o calcário em
máquinas de lavar e usado para descalcificar a água dura. A empresa está sediada em Barcelona, Espanha.

caliche
Na Colômbia é o sedimento e o sobrenata que é formado nas águas ricas em ferro. Ferrugem. Mancha ou
avermelhada creme por sobrenada ferruginosos de água. Calochosas de água.

calidoso
Pessoa de excelente qualidade. É uma forma coloquial de se referir a um jogador que é a bola com qualidade e
requinte. Que irradia qualidade. Mostrando muita habilidade e condições. Crack, qualificados.

calienta
Isso eleva-lo ou aumentar o calor. Isso dá calor. Girar o calor. Calor, escalda, afinação, animar, permitir, incentivar, vire,
colar, chicote, irritar, irritar.

calientico
Na Colômbia significa morna, um pouco quente, o que não é tão quente. Um pouco quente. O que é bom tempo.

califa
Na cultura árabe sarracena era um título dado aos príncipes, investido com autoridade civil e religiosa. Quem governa
no califado.

califato
Significa governo do califa, . Território governado por um califa. Dignidade ou título do Califa.

caliga
Foi o nome que recebeu de botas ou sapatos de couro de alta cana usada pelos soldados romanos. Este nome veio a
Alcunha Calígula, que é um diminutivo e desdenhoso de inicialização (farmácia, botuela).

calima
Na Meteorologia é um fenômeno atmosférico que é gerado pela presença de pequenas partículas de poeira, areia,
cinzas, terra ou argila no ar. Gera opacidade e pode causar fechamentos de aeroportos diminuindo a visibilidade.
Calina, névoa. Também na Colômbia está o nome de um lago artificial e uma localidade do Departamento do Vale. É
também o nome de um Shopping Center em Bogotá. Nome de uma cultura e etnia colombiana e pré-colombiana. que
habitava a região do Valle del Cauca.

calimero
Refere-se a um clima com a presença de neblina. Significa que existem muitas partículas de poeira suspendidas no ar.
Atmosfera opaca.

calina
Neblina fraca que nublou o ar ou o ambiente. Calima. Pode ser um efeito da poluição atmosférica.

calinita
O kalinite ou também chamado kalinita, é um potássio, sulfato de alumínio muito hidratado. É também chamado de
alumotriquita. É quimicamente idêntica do alume (sintético industrial).

calipigia
Significa nádegas boas ou bonitas. É um apelido que se tornou generalizada a partir de uma estátua de Vênus que
está atualmente no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles.

calipso
O nome de um dos satélites que têm o planeta é Saturno. É caracterizada por um irregular, semelhante a uma forma
de feijão. Foi descoberto em 1980. O nome de uma deusa ou ninfa da mitologia grega.

caliptra
É um termo botânico, é a mesma coisa, boné ou pelos. É uma estrutura cônica que protege a ponta de uma raiz.

caliz
O termo correto é cálice , com tilde (palavra grave, que não termina em nenhuma vogal, nem em n , nem em s ). É a
parte da flor que compõem os sépalas. Prostituta externa de uma flor. Recipiente sagrado ou litúrgico. É sinônimo de
copo, copón, graal, vidro.

caliza
É uma rocha sedimentar que predomine para o carbonato de cálcio, também conhecido como calcita.

calígula
O termo correto é Caligula. Apelido e nome aceitaram Roman Emperor muito cruéis e caracterizada pelos seus
excessos em todos os sentidos. Seu nome era Cayo Julio César Augusto germânico. Ele era o filho de Germânico e
Agripina.

callampear
Na música isso é interpretar um instrumento em um tom muito alto. Significa, também, a ralhar, repreensão,
reprimenda, repreensão.

callana
É uma palavra de origem mapuche que significa bandeja, morcegos. É o nome de um recipiente usado pelos indígenas
para assar grãos. Na América chamamos cayana, um pássaro, também conhecido como esquilo cuco.

callao
É o mesmo como seixo arredondado ou Boulder. É uma pedra de pequena ou médio porte que está localizada nas
margens de rios e córregos. A forma arredondada adquire dar o bote com outras rochas que são levadas pela água.
Cascalho, Rio, grijó, açúcar revestido de pedra. Em quechua, língua Calluo significa língua de terra sobre o mar
(ponta). Callao é o nome de um porto no Peru. e também o nome de um município brasileiro do estado de Bolívar, na
Venezuela.

callarse
É a ação ou efeito de silêncio. Ficar em silêncio. Não pronunciar ou dizer qualquer coisa. Mudo é silenciada, Cala a
boca, segurar, suporte, pele, capa, livro.

callejera
Significa parente ou relacionado com a rua. De uma forma coloquial prostituta.

callejón
Na Colômbia é uma rua longa e estreita, geralmente sem saída. Rua estreita que leva a um terminal. Na Espanha é
um sobrenome. Sobrenome de dois excelentes futebolistas espanhóis, gêmeos : um é José María Callejón Bueno, que
joga no Nápoles da Itália e o outro é Juan Miguel Callejón Bueno (Juanmi), que faz parte do elenco do Marbella FC.

callejuelas
Na Colômbia e em particular nas planícies orientais são uma faixas de terra (da largura de uma rua) que permitem que

os proprietários para que seus vizinhos, como o direito de passagem de trânsito usá-lo para si ou para seu gado.
Significa, também, como uma rua (pejorativo diminutivo de rua).

calletano
Calletano, na linguagem de rua, no meio de Colômbia, ficar em silêncio, não vou para dizer nada, ficar em silêncio.
Diz-se muitas vezes como uma ameaça.

calliophis
Significa cobras elegantes, cobras distintas, bonitas. É um gênero de cobras na família Elapidae e são venenosos.
Eles são endêmicos da Índia.

callo con tilde
Calo com tilde, ou melhor, cale-se, é uma inflexão do verbo calar a boca. Significa ficar em silêncio, mudo, mudo, se
esconder, cobrir, pular, reservar.

callosa
Significa mãos ou pés com pele endurecida. Ele tem milho. Pele áspera.

calloso
Pessoa que sofre de calos. Endureceu a pele das mãos ou dos pés. Ele tem calos nos pés ou nas mãos. Pele
endurecida ou áspera para o trabalho.

calló
É uma inflexão do verbo calar a boca. Significa não falar, parar de falar, omitir palavras. Significa ficar em silêncio,
mudo, mudo, se esconder, cobrir, pular, reservar.

calmadoral
Era o nome de um analgésico muito comum na Colômbia. Comparativamente, era tão popular como paracetamol é
hoje. Seus grandes concorrentes foram os Melhores e o Conmel (para dor de dente). Por extensão, diz-se na
Colômbia Calmadoral a tudo o que acalma uma dor, uma aflição ou uma penalidade; é por isso que, de uma forma
coloquial, dizemos ao conhaque ou ao licor em geral.

calmantes
Nome comum dado aos analgésicos. Drogas que são usadas para controlar ou remover a dor. Plural de reconfortante.
Essa calma, que apaziguar. Sedativo, tranquilizante, lenitivo, analgésico.

calne
É o nome de uma vila inglesa do Condado de Witshire. É caracterizada por sua beleza excepcional.

calo
Inflexão calar . Significa molhar, encharcar, imergir, engravidar, umedecer, apagar, perfurar, testar, perfurar, medir,
snevering. Fique na água, faça o pé. Na Colômbia também está perdendo ou emaranhando uma pipa em cordas ou
árvores.

calodactylodes
Significa dedos elegantes, dedos finos. É um género de lagartos da família Gekkoniidae. Estes lagartixas têm hábitos
nocturnos.

calongos
direito canônico. Calongos é um sobrenome peruano. Por extensão, pessoas de vida confortável e displicente.
Descansado.

calor
Sensação térmica sentida pela pele. Maior ou menor grau de temperatura. Forma de energia que se manifesta com o
aumento ou diminuição da temperatura. Constrangimento, temperatura, onda de calor, queimando, incandescência,
fogo, queimando, entusiasmo, energia, zelo, coragem, compromisso.

calor específico
É a quantidade de calor você precisa de um kg de uma determinada substância para aumentar sua temperatura em um
grau Celsius. Também conhecido como capacidade térmica específica.

calor negro
Calor que é produzido sem incandescentes. Calor sem chamas ou fogo. Pode ser produzido por um aparelho eléctrico
ou electrónico.

calorera
Significa que a doença causa calor ou febre. É uma maneira de chamar de menopausa.

calosfrío
Na Colômbia, dizemos calafrios. Significa sensações de calor e frio de forma alternativo, normalmente é um sintoma de
gripe. Agitação, calofrio, Creeper, arrechucho, tremor, tremor epizoótico.

calostro
Nas planícies orientais da Colômbia é o leite que produz uma vaca nova do parto. Primeiro leite que mama um bezerro
ao nascer.

caló
Significa marrom, preto ou cigano. De pele marrom. Na Colômbia também é uma inflexão de calar. Significa molhar,
encharcar, absorver, engravidar, umedecer, apagar, perfurar, medir, avassalador. Também significa emaranhar ou
perder uma pipa.

calón
Vara ou alavanca usada para medir a profundidade de um rio ou lago. Também é usado para estender redes de pesca.
Calóm, assim com m, é outra forma de chamar girassol (plantas e flores).

calpián
Significa guardião da casa, protetor do lar. é uma palavra de origem náuatl.

calpul
Em Honduras é um montículo artificial geralmente onde indígenas relíquias. Guaca, enterro ou tesouro aborígine.
Indicador de aborígenes locais. É uma palavra de origem Nahuatl, significado casa maloca comunal (Calpolli).

calracho
É um dos muitos nomes comuns (quase 200) que recebe a planta medicinal Plantago decumbens ou Plantago
lanceolata, família Plantaginaceae. Esse nome é usado principalmente na Argentina. Também conhecido como baixar
Tanchagem, carmel, carrajo grama das pilhas, psyllium.

calsa
CALsA é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Sapatos", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
sapatos. Significa que as calças, cunha dental ou mídia. Flip-flops ou patim de arado.

calugas
Plural de coluga. No Chile é um doce ou doce, feito com leite, açúcar e manteiga. É quadrado. Na Colômbia, dizemos
produtos alimentícios. Também significa pessoa bajulação pesada, pegajosa, lisonjeira.

calule
No Chile você quer dizer feio, horrível, horrível. Kalule também é usado. Em Romeno você quer dizer cavalo.

calvario
Na Colômbia, usamos a palavra como sinônimo de sofrimento, dor, tormento, martírio, sofrendo. As estações da Cruz.
Caminho de Jesus no Gólgota. Nome da colina fora de Jerusalém.

calvazo
Na Colômbia é um golpe que ocorre com as articulações dos dedos na cabeça. Também diz pescozón. É um muito
doloroso e perigoso.

calvo
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Pessoa que carece de cabelo. Alopécico, careca, careca, sem
pêlos, glabrous. Terra que carece de vegetação.

calypso
Significa o que ele está escondendo. Nome de uma filha do Atlas titã na mitologia grega. Nome de um satélite no
planeta Saturno. Nome de um oceano. a Perseida e uma Nereida na mitologia grega. Nome do navio oceanográfico
francês de Jacques Cousteau. Nome de um ritmo musical caribenho agradável.

calza
Na Colômbia é resina ou uma cárie de dente preenchendo uma cura. É também uma inflexão do fit. O tamanho do
sapato. Nome da bainha que cobre o sapato ou uma peça de vestuário que cobre a perna. Pedaço de couro que
cobre as pernas de paus.

calzado
Parte do vestuário ou roupas que cobrem-nos pés. Sapatos, chagualos, bota, tornozelo, botas de tornozelo, flip-flops,
espadrille, sapato, chinelo, chancleta, tênis, sandália, dobradiça.

calzo
Inflexão de ajuste. Significa usar sapatos. Proteja ou cubra os pés com sapatos ou sapatos. Carregar, usar, usar,
travar, congelar, fixar, fixar. Também se refere ao tamanho ou tamanho dos sapatos ou calçados em geral. Cubra ou
proteja com uma folha de couro.

calzonarias
Na Colômbia são um par de tiras elásticas entrelaçadas com broches que são usados para segurar as calças. Eles
também são chamados de correias ou suspensórios.

calzoncillero
Local onde as cuecas ou cuecas estão armazenadas.

calzoncillo
Na Colômbia, dizemos pantalocillo ou cuecas de underwear masculino. Boxers, Interior ( 41 masculino;. Ambas as
palavras são mais utilizadas no plurais, shorts, cuecas.

calzoncillos
Roupa interior masculina. Shorts, Interior.

calzonudo
Significa calcinha, calça grande ou calcinha. Também na Colômbia significa calças bem colocadas, autoritárias,
mandonas. Rígido, rigoroso.

calzonzillo
calzonzillo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cuecas", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
cuecas ( na Colômbia é usado no plural ). Palavra diminutiva de calças. Underwear masculino. Roupa interior dos
homens. Roupa interior.

calzón sapo
É um feitiço que, de acordo com as crenças, executar as bruxas em Esmeraldas, Equador. É para ferver a água no
Interior da bruxa, ou quem quer hex. Eles dão à vítima com café. De acordo com o que se destina a ser adicionados
outros ingredientes. Costumava se apaixonar, para dar azar ou para brutalizar.

cam
Irmão de sem e Jafé. O nome de um dos filhos de Noé, que é salvo do dilúvio. Foi pai de Cush, Mizraim, Phut e
Canaã.

cama
Significa plataforma plana. Mobiliário de diferentes materiais utilizados para dormir. Roupa de cama, tálamo, berço,
cama, berço, mochila, cama de beliche.

camada
Brotos ou jovens. Significa descendente de uma única entrega ou gestação. Mia Farrow, reprodução, prole,
ventregada e cachillada. Filhos da mesma mãe.

camafeo
Geralmente é uma pedra preciosa esculpida que pende de uma corrente e é usada no pescoço.

camajan
camajan é escrito incorretamente e deve ser escrito como Camajan. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
camajan. É uma pessoa que vive com o chapéu dos outros, lifestyler, inclinando-se, reclinada. Pessoa preguiçosa que
tira proveito da simplicidade e da bondade dos outros.

camal
Significa que o abate de carne do site do canal. Matadouro. Conjunto de cames ou carretas para depositar objectos
pesados. A versão moderna de um matadouro, é um frigorífico.

camaleón
Uma pessoa que muda de aparência permanentemente. A mudar. Réptil, caracterizada pela mistura facilmente
quando se muda de cor de acordo com as necessidades de camuflagem em seu ambiente. Existem algumas espécies
diferentes 161. Para o sul-americano de camaleão também é um lagarto de qualquer tipo, mas mais frequentemente
as iguanas. É o nome de uma cidade espanhola, na Cantábria. Personagem de homem-aranha", que é chamado
Dmitri Smerdyakov. Também disse que a American Kestrel, La ou colorado halconcito camaleão. Seu nome científico
é Falco sparverius e pertence a família Falconidae.

camanga
É o nome de uma localidade nas Filipinas.

camanin
Camanin é o nome de uma pequena fazenda de gestão familiar, localizado no coração do triângulo lariano, província de
como, na Lombardia, Itália. É uma empresa de montanha, dedicada a criação de cabras.

camarada
Companheiro de luta. Coreligionist, copartidario, colega, colega, amigo, amigo.

camaradedia
camaradedia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Camaradagem", sendo o seu significado:<br>A palavra
correta é camaradagem. Significa irmandade, amizade, companheirismo, fraternidade e colegaje.

camará
É outro dos nomes comuns dados à planta conhecida como lantana, espessa, cariata, manjericão de cavalo, cinco
negros ou bandeira espanhola. Seu nome científico é Lantana camara e pertence à família Verbenaceae. Apocope de
camarão, companheiro.

camarinas
É o plural de camarina. É o nome de uma planta de arbusto, que também é conhecido como camarina, Heather
vermelho ou Heath Portugal seu nome científico é o álbum de Corema, pertence à família Ericaceae (anteriormente era
classificado na família Empetraceae). É uma planta endémica da costa atlântica da Península Ibérica.

camarista

Pessoa que integra os coros religiosos, cantando dentro de casa. Músico de câmara.

camarita
É um diminutivo de câmera. Na Colômbia e especialmente nos Llanos orientais significa amigo, irmão, muita
familiaridade e confiança. Parce, veludo.

camarín
É uma forma de pedir uma pequena capela da Igreja Católica, que geralmente está localizada atrás do altar.
Diminutivo de câmera. Nicho onde uma imagem é cultuada. Em Bogotá é o nome de um teatro (Camarín del Carmen),
que era anteriormente o convento dos Carmelitas Descalços. Camerino, lugar onde os atores estão prontos para subir
ao palco.

camarota
É um aumentativo de câmera. Câmara de grande. É um gênero de moscas, da família Chloropidae (ordem Diptera).
Eles também são chamados de moscas de grama ou olho voa.

camarón
É o nome comum para uma planta de jardim nativo da América Central, cujo nome científico é Justicia brandegeeana.
Perternece à família Acanthaceae. Tem flores brancas, amarelas, rosa ou vermelhas, e realmente parece um camarão.
Ele também recebe os nomes de chupeta, beloperone, Golden milho, camarão, flor dourada skrim. Camarão é um
animal de Crustáceos decápodes, que vive em água do mar e água fresca. Existem muitas espécies e pertence a
Onfraorden Caridea. Umnos são menores do que os frutos do mar camarão e camarão.

camarón de río
É um crustáceo de água doce. Seu nome científico é Cryphiops caementarius. Pertence à família Palaemonidae.
Pode ser cultivado em lagoas e gaiolas. Macrobrachium rosenbergii, da mesma família, também é dito desta forma,
embora seja mais conhecido como camarão ou camarão do rio malaio, pois é maior.

camastro
Cama de péssima qualidade. cama velha e frágil. Cama dura e desconfortável. Berço, cama, cama.

camaya
Camay escrito incorretamente e deve ser escrito como "Camay ( nome )." sendo seu significado:<br>Camay é o nome
de uma zona costeira da Península de Bataan, na ilha de Luzon, Filipinas. É também o nome de 3 cachoeiras na
mesma região em Miraveles.

camayuán
Acho que a pergunta é Camaguan. É o nome de uma cidade no estado de Guárico na Venezuela. É a capital dos
estuários Camaguan município. Estuários de Camaguan é o nome de uma música llanera e uma cidade venezuelana.

camazotz&#40;mayas&#41;
Camazotz é o nome do Deus dos astecas e maias, morcego associado à noite, a morte e sacrifício.

camándula
Na Colômbia, é o mesmo que rosario. Tira ou sequência de caracteres com grânulos para rezar. Existem vários tipos,

dependendo do número de contas (existem 10, 33 ou 50 contas).

camba
É o nome de uma organização sem fins lucrativos, com sede em Brooklyn, Nova Iorque, criado para ajudar os mais
necessitados da classe da cidade. Ele fornece serviços sociais, nomeadamente em matéria de habitação.

camba perro
Na Bolívia chamado Camba alguém originalmente das planícies do leste do país. CAMBA é um humorista de
bolivianos e indígena, Ranger.

cambalache
O nome de um famoso tango. Seu autor é Enrique Santos Discépolo. Na Colômbia significa também desgastada,
compra, Peña, empenadero. O mundo tem sido, é e será uma bagunça. . . . . . . . . . Ele diz que o autor de
Cambalache, é real e permanente.

cambalí
Vestuário de lã grossa, costumava dormir. Cambali ou Cambalu foi um nome dado também a Pequim (China), ao
tempo de Marco Polo. Significa cidade do Imperador.

cambamba
A Cambamba é uma celebração tradicional na Colômbia, estabelecida em Barranquilla nas favelas para reavivar e
fortalecer o Carnaval de Barranquilla. Carnaval nos bairros abaixo, Montecristo, modelo e centro de Barranquilla.
Carlos Pérez Parra é concebida em 1987. Inicialmente era uma festa improvisada de desfiles e danças. É, atualmente,
cerca de 100 desfiles, danças e cumbiambas. A Cambamba é um dos top rated mostra o Carnaval de Barranquilla. A
palavra significa festa improvisada.

cambambero
Pessoa que inventa as festas, que fazem partes de improvisadas. É um sinônimo de animador ou recreacionista.

cambeo
Eu cambeo incorretamente escrito e ele deve ser escrito como mudança. sendo o seu significado: na Colômbia é uma
maneira coloquial de dizer mudança. " Mudança cambeo " É uma forma de expressar o que está oferecendo uma
troca por algo. Mudança, troca, troca, troca, substituição e substituição.

cambiasso
É um sobrenome comum na Argentina, italiano e vários atletas famosos daquele país. Excel Nicolás Carlos Cambiasso
Deleau, que era um goleiro e ídolo de todos os meninos e seu irmão Esteban Matias, que é apelidado de "Cuchu",
segundo e treinador, atualmente é Assistente Técnico de José Néstor Pékerman na seleção de futebol da Colômbia.
Adolfo Cambiaso Estrada é considerado o melhor jogador do mundo em Polo hoje.

cambiazos
É uma forma de fraude em que são trocados objetos valiosos por outros que não têm isso. Por extensão o crime de
mudança um preso perigoso por outra pessoa, é assim chamado é também o intercâmbio de pessoas ou
personalidades com qualquer objeto, geralmente para fugir às responsabilidades.

cambienle
cambienle é escrito incorretamente e deve ser escrito como "mudar ( Com til ) "sendo seu significado:<br>É um ponto
de viragem da mudança. Significa substituir, troca, trocar, trocar, negociar, substituir, alterar, variar, modificar,
transformar, converter.

cambio radical
Significa rotação, mudança total, mudança completa, mudança retumbante. Na Colômbia é o nome de um partido
político originário do Partido Liberal. Nome de um programa de TV na Espanha.

cambollana
cambollana é escrito incorretamente e deve ser escrito como o Camboja. sendo o seu significado: o termo correto é
cambojano. Significa mulher ou pessoa nascida ou residente no Camboja, país do Sudeste Asiático. Relativo ou
relacionado ao Camboja.

camborio
Na língua cigana, significa família, linhagem, procedência, dinastia.

cambrillones
Plural de cambrillón . É o mesmo que palmilhas ou acenos. São acessórios de diversos materiais que são colocados
para dar consistência à sola do calçado. Eles podem ser feitos de couro áspero, plástico ou folha de metal. Eles são
colocados entre a sola e a base do sapato.

cambuche
Que tipo de casa improvisada, feita com qualquer tipo de elementos, em qualquer lugar. Geralmente um estranho está
na selva ou montanha para passar a noite um ou poucos dias e geralmente é feito com ramos, folhas e alguns
plásticos. Acampamento improvisado. Na cidade as cabanas torná-los os moradores de rua, debaixo de pontes e,
normalmente, com plásticos e madeira. Covacha, callampa, rancho.

cambucho
É um chileno e tem três significados diferentes. Pode significar cesta, porta, cesta. Também significa quarto pequeno,
agachamento, favela. Outro significado é cobrir, forrar, cobrir, embrulhar.

cambur
Na Venezuela significa banana, banana, banana. É uma palavra de origem africana.

cambur titiaro
É uma maneira de chamar na Venezuela para petisco ou murrapo uma banana muito pequena e muito doce.

cambur topocho
Na Venezuela é um tipo de banana ou banana de fruta pequena. Banana.

camburito
Banana pequena, banana, sanduíche. Platanito, platanito. Diminutivo de cambur significa banana.

cambute
Em El Salvador é um grande escudo amarelo e boa carne, Conus comestíveis. Seu nome científico é Eustrombus
capacetes e da família Strombidae. Suas conchas fazem o pututu que é um instrumento de sopro. É característico do
Oceano Pacífico.

camear
Significa fazer ou concurso cama, mergulho na cama, hora de dormir. É também uma maneira de se referir a cenas de
sexo ou pornografia.

cameha
Sem dúvida, fingir pedir Camecha ou o Camecha. É uma cidade mexicana, localizada próximo ao município de
Degollado ( Jalisco ). Por outro lado o Kameha, é o nome de um Grand Hotel, localizado perto do Aeroporto de Zurique.

camelar
Significa seduzir com decepção. Enganador, trapacear, tramar. Na Colômbia também dizemos caramelize, no mesmo
sentido.

camellón
Culturas de arroz é a espinha da terra que ajuda a irrigar a área. Lombo de terra que se forma no centro da tampa
estradas, especialmente durante a estação chuvosa.

cameo
É uma inflexão de camear. Quer dizer mergulho entre os lençóis, deitado, em cenas de sexo registro uma forma
coloquial.

camerata
É uma palavra em italiano que significa quarto. Também pode significar panelinha, no sentido de grupo de pessoas
eruditas sobre um assunto. Em Arte, Camerata fiorentina, foi um grupo de músicos, poetas, intelectuais e humanistas
de Florença, liderados pelo Conde Giovanni di Bardi, reunidos para discutir tendências e dar orientações especialmente
sobre arte e drama.

cami
CAMI de Colômbia é uma sigla e significa centro materno-infantil. Hospitais para cuidar de recém-nascidos e suas
mães.

camichín
É um dos nomes do nome científico da árvore Ficus pertusa pertencente à família Moraceae. Eles também dizem
Amatillo ou Higueron.

camila
É um nome de mulher, de origem Latina e significa que ele está presente em Deus. variante masculina, Camilo.

camilla gris
É um dos nomes comuns para um peixe que é também chamado de bêbado, gunard cinzento, perlon, Robin. Seu
nome científico é Eutrigla gurnardus e pertence à família Triglidae.

camilo
Significa sacerdote, clérigo, acólito, lazarillo. Vem do palavra latina Camilo, que equivale a dizer o Ministro. É um
nome de origem latina masculino e que significa "que está presente em Deus".

caminantes
Significa que eles andam. andando, andando. Transeuntes, pedestres, caminhantes, manifestantes, viajantes
ambulantes.

camino corto
Essa é a definição do atalho. Na Colômbia, também disse não.

camionetada
Na Colômbia é a capacidade de carga de uma caminhonete. Que encaixa o Plato ou a carroçaria de um caminhão
carregado.

camión pluma
É uma maneira de chamar um tipo de veículo com um guindaste.

camomila
É um dos nomes comuns dados camomila ou romana, que é uma planta aromática e medicinal. Seu nome científico é
Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis), pertencente à família Asteraceae.

camorra
Na Colômbia significa get, gazapera, rina, briga, agitação, confusão, disputada, livre para todos, desordem, raiva,
pendência, escaramuça, tremolina.

camorrero
Na Colômbia significa luta. Pessoa que gosta de lutar. Camorrista, conflituoso, pendenativo, provocativo.

camorrista
Pessoa que forma brigas ou conflitos com facilidade. Camorier, pendent, provocador, lutador, lutador, lutador, lutador,
lutador, lutador,

camoruco
Na Colômbia é o nome de uma árvore. também conhecido como Panamá ou anacahuita. Seu nome científico é
Sterculea apetala e pertence à família Malvaceae. É o nome de uma cidade no departamento de Arauca e também um
passeio na cidade de Yopal, localizado no departamento de Casanare. É também o nome de um vale perto de
Valência e uma população de Isla Margarita, Venezuela

camote
Na Colômbia é sinônimo de batata-doce, batata-doce, tubérculo. Na América Central e especialmente em Salvador é
roxo, escoriação, pista de dança, Cardeal no Equador significa tonto, bobo, menso. No Uruguai, no amor.

campanenses

campanenses é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Campanha, a campanha" sendo seu
significado:<br>Isso significa nascido ou quem é residente de capa ou capa. Sobre a campanha. Campanha é o nome
de municípios e cidades de Panamá, Chile, Argentina, Uruguai, Itália, França e Espanha. No Chile, há também um
parque nacional, a campanha, portanto todos os recursos relacionados ao parque são Campanenses.

campanilla
Bell é um diminutivo de campanha. Também é outro nome dado para a úvula.

campanita
Sininho é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tinkerbell ( nome )." sendo seu significado:<br>É um
diminutivo de campanha. É outra maneira de dizer a úvula ou campainha. Personagem da obra de Peter Pan ( Tink
Bell ) representando uma fada que organiza potes e panelas.

campanos
É o plural de campano. É um dos nomes comuns que usamos na Colômbia para descrever uma árvore também
conhecida como Sants, chuva, cenizaro, cinzeiro, samanea, tamarindo. Seu nome científico é Samanea saman e é
pertencente à família Fabaceae. Não parece de todo para o mogno, ( Família Meliaceae-mariposa macrophylla ).

campe
Na mitologia grega antiga era um monstro marinho que guardava o tártaro. Ele morreu nas mãos de Zeus.

campear el temporal
O certo é " A tempestade ". Tempo da tempestade é cara e superar momentos difíceis. Significa resistir, resistir,
resistir, classificar, manter.

campiñas
Campinas é extensa e cultivada terra plana. Eram terras, terras de lavoura. Campinhas, ou Campinas é o nome de
uma cidade no estado de São Paulo no Brasil.

campirusa
É uma maneira rude e depreciativa para chamar um camponês.

campiruscos
Tão depreciativamente chamada os camponeses. Pequeno-almoço, saudável.

campiruso
Você quer dizer camponês, saudável, rústico, áspero, rural.

campiruso pion
Campiruso pioneiro escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "méson pi Campiruso ou peão." sendo seu
significado:<br>É uma maneira de ofender os nossos agricultores, dizendo campiruso ou píon ( pelo camponês ou peão
).

campìchuelo

Campichuelo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Campichuelo ( não til )." sendo seu
significado:<br>Forma depreciativa de se referir ao campo.

campoal
É o nome de um programa WordPress, que cria plataformas para realizar coleções para um propósito único e
específico, geralmente para fazer auxílios em emergências. Programa para levantar fundos sem fins lucrativos com
intenções de ajudar.

camporista
Sobre Cámpora. Seguidor de Héctor José Cámpora, um político argentino do partido da justiça. Isso também é
chamado de membro do grupo La Cámpora, uma organização de jovens universitários argentinos de orientação
peronista.

campote
Aumento de Campo . Campo grande. Campo grande.

campsia
É o nome espanhol para um subúrbio de Nova Gales do Sul da Austrália. Em inglês, o nome é Campsie. Além disso,
na Entomologia Campsia é o nome de um gênero de coleoptera pertencente à família Tenebrionidae, composto por
cerca de 20 . 000 espécies e entre elas estão os besouros de madeira.

campsinos
fazendas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Camponeses", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é camponesa. Significa uma pessoa que vive no campo. Lavrador, agricultor, fazendeiro, agricultor, rústico, civil, país.

camptocormia
Significa tronco torto. É um sintoma de doenças neuromusculares que se manifesta como uma flexão severa
involuntária da coluna dorsal ou lombar. Só ocorre no paciente quando está em pé ou caminhando.

camptodactilia
Significa dedos dobrados ou encolhidos. É a impossibilidade de esticar os dedos. É uma doença neuromuscular em
seus dedos.

camptomus
Significa rato delicado ou rato bonito. Era um pequeno marsupial pré-histórico que vivia no Cretáceo tardio.

camptonita
Significa pedra torta. Também é chamado de lampromicid. É um tipo de rocha de minério ferromagnesiana. É rico em
olivina, anfibol, augita titada, biotite e plagioclase.

camptonoto
Corpo torto ou torto. Era o nome de um animal herbívoro pré-histórico. Era muito semelhante ao iguanodonte.
pertencia à família Camptonotidae.

camptosauro
Significa saurio dobrado ou torto. Réptil dobrado ou dobrado. Era o nome de um dinossauro do período Jurássico.

camuel
Apelido de um futebolista espanhol, que era goleiro e era uma lenda no Oviedo. Seu nome era Angel Manuel Alvarez
Pérez. Nome de um patriarca hebreu da tribo de Efraim. Na França é um sobrenome. Sobrenome de um ciclista
francês chamado Maxime Camuel.

camuesa
É o nome de uma variedade de maçã (Malus domestica). Embora sua aparência não seja a melhor, é um sabor muito
agradável.

camueso
É o nome de uma árvore frutífera. Sua fruta é uma variedade de maçã que é de muito bom sabor, mesmo que não
pareça bom. Seu nome científico é Malus domestica. também é conhecida como uma macieira europeia ou macieira
comum. Pertence à família Rosaceae. Coloquialmente é uma maneira de se referir a um homem comum, tolo e
ignorante.

camuflado
Isso está escondido por camuflagem. Inflexão para Camiflarse. Você quer dizer escondido. Escondido, camuflado,
disfarçado, escondido.

camuflaje
É a capacidade que têm alguns corpos tornam-se imperceptíveis em seu seio. Capacidade de esconder ou ocultar,
para se tornar imperceptível. Mimetismo, furtividad. Nas forças armadas é um tipo de traje que faz com que o soldado
faz é notório em certos meios naturais. Traje de fadiga.

camula
No mundo dos animes, é o nome de um vampiro que é o segundo dos Shadow Riders.

camú
Na bacia amazônica é um dos nomes comuns de uma árvore de médio porte e seus frutos. Também é chamado de
camú-camú. Seu nome científico é Myrciaria dubia e pertence à família Myrtaceae. Cresce na natureza em solos
inundados. Em dominicano é o nome de um rio de mais de 140 quilômetros de comprimento.

can
Significa cachorro. Isso pertence aos canids ou que é um canid. Na Colômbia (Bogotá), é a sigla do Centro
Administrativo Nacional (Site onde a maioria dos ministérios e escritórios estaduais estão localizados a nível nacional).
A nível sul-americano, o CAN também é o acrônimo para Comunidade Andina. Em Arquitetura é a parte do feixe que
se projeta da fachada e segura uma cornice.

cana
Cabelo de cabelo branco, cinza. Na Colômbia, uma prisão de prisão, Panóptico, de forma coloquial, prisão.

canacahua

É o nome de uma aldeia peruana no departamento de Arequipa. Tem uma estação meteorológica e tem um clima
desértico permanente. Seu nome em Quechua significa quente, escaldante, deserto, que queima.

canacuate
É um dos nomes comuns de uma cobra de constritor oversized e costumes aquáticos. É também chamado de
Anaconda amarela, kurijú, curiyú, comuti. A palavra é de origem náuatle e significa cobra de pato ou cobra aquática.
Seu nome científico é Eunectes notaeus e pertence à família Boidae.

canadã¡ y groenlandia&#41;
O termo correto é Canadá e Gronelândia. Refere-se a esses dois grandes territórios do norte das poses.

canaguaro
É uma das formas comuns de chamar um occelote. Também é chamado de onça-pintada, cunaguaro, tigrillo,
onça-gato, jaguarete. Seu nome científico é Leopardus pardalis e pertence à família Felidae.

canake
É um nome utilizado nas costas do Soconusco e 40 de Chiapas; Mames ) , no México a candicans de Quercus nome
científico da árvore, da família Fabaceae. Recebe outros nomes comuns em outras partes tais como rosillo carvalho,
carvalho, Urupcu, asta, bolota de Encino carvalho, carvalho branco, carvalho, Freixo, Corturapi, aguacatillo de Encino,
papatla de Encino.

canalero
Forma coloquial de chamar para os panamenhos. Na Colômbia é uma pessoa goterera, que gosta de comer e beber
de graça.

canales
Mídia usada para emitir uma comunicação ou informação. Cada uma das estações de televisão. Trabalho de
engenharia utilizada a unidade. Na Colômbia é um sinônimo para a trincheira, acequia, causa, estreito, passo, bocana,
Groove.

canalete
Canalete é que o tipo de remo usado a moda. Remo de pá larga e curta. Por impulso, ele mergulha na água perto da
canoa e fez força de volta. Na Colômbia é também o nome de uma árvore, seu nome científico é Cordia alliodora e
pertence à família Boraginaceae. Também conhecido como Pardillo, alatrique, revestimento, louro branco, louro preto
(na Colômbia), alho alho (Bolívia), ta'urua, xochicauil, rosadillo (México). É o nome de um município da Colômbia, no
departamento de Córdoba. Em Alajuela (Costa Rica), lá é um município do mesmo nome.

canalla
Uma pessoa que faz desonestidades. Apelido de um fã do clube do Rosario Central de futebol da Argentina (em níveis
individuais e coletivos). Rastejando, infame, perversa, miserável, vilão, malandrín, pillo. Valete.

canané
É outro nome que você tem no México ao cioba ou pargo, seu nome científico é Lutjanus campechanus e é da família
Lutjanidae.

cananguchal
É um tipo muito especial e importante de ecossistema aquático. Eles são terrenos alagados onde há muitas palmas
flexuoxa. Inuncable palmar. Eles também são chamados de morichals. O flexuoxa é a mesma moriche (Mauritia
flexuosa).

canapé
Na Colômbia, dizemos sofá a uma cadeira. Divã, sofá, cama, cadeira, assento.

canapial
Na Venezuela significa bêbado, bêbado, bêbado, teimosia. Fortificado.

canarinha
É o nome dado à camisa da Seleção Brasileira ou à própria seleção. A cor do canário, amarelo.

canario
Significa nascido ou residente nas Ilhas Canárias. É uma ave pequena muito melodioso. Geralmente é amarela ou
acastanhada. Seu nome científico é Serinus canaria e é da família Fringillidae. É também chamado Serin ou Serin
Canárias.

canas
Significa branco) ou cabelos grisalhos), cabelos brancos. Plural de cana . Fio de prata. Na Colômbia, de forma
coloquial, ansiedades. Na Colômbia, cana também pode significar prisão, preso.

canasta
Anotação no esporte de basquete. Recipiente de tecido com rattan ou com folhas de palmeira. Serve para o transporte
dos mercados. Outros nomes são cesta, cesta, Sargão, cesta, cestas, terrero, soros, seron. Mercado básico.

canbie
A palavra correta é mudança, com m. É um ponto de viragem da mudança. Significa câmbio, troca, trocar, mudar,
substituir, substituir, modificar.

cancel
É o mesmo que uma porta ou anteparo. Também pode ser uma cerca ou portão, que é colocado entre uma casa e o
pátio.

cancela
Significa broche, porta de entrada em uma propriedade rural ou fazenda.

cancer
Em latim significa caranguejo (assim, sem azulejo). Em espanhol, o termo correto é o câncer, sempre com telha . É
uma doença que tem muitas nuances e pode atacar diferentes partes do corpo. Caracteriza-se pela formação de
tecidos malignos. Em Astronomia é uma das Constelações (Caranguejo). É um sinal do Zodíaco (nascido entre 21 de
junho e 22 de julho). É o Trópico do globo do hemisfério norte (linha imaginária que faz fronteira com a zona tropical no
norte).

cancerígeno
Significa que causa câncer. Isso pode levar ao câncer.

cancha
Na Colômbia significa campo fechado para praticar um esporte. Trilha, campo, parque infantil, lugar, campo. Para nós
significa experiência, conhecimentos, aptidões, lacunas e capacidade. É um nome dos feijões roasted ou milho.

canchila
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Segundo colombiano chamado sobrenome de Marco Canchila.

canchita
Diminutivo de tribunal. Campo de esportes de pequenas dimensões. Campo de futebol improvisado.

cancho
Significa rocha, pedra ou rocha muito grande. Peña, rocha. No Chile, é um trabalho de curta duração e paga. Na
Colômbia, nós dizemos barbacha, ou chanfa.

canchoso
A Colômbia é uma forma depreciativa de se referir a um cão, que pode ser de rua ou sem raça definida. Gozque,
salgado.

cancilla
É um tipo de porta à maneira de uma cerca ou cerca, geralmente feita de barras de aço ou ferro (barras ou ripas), que é
usada em jardins, canetas ou pomares. Porta de renda (ou emaranhado). Portas de renda de segurança que são
usadas à noite em vários tipos de negócios, como lojas ou lojas de bebidas, por segurança, para evitar roubos.

cancioncilla
Diminutivo de música, música. Canção curta e alegre. Tonadilla, melodia curta.

canda
É o nome de uma pequena cidade italiana na província de Rovigo (região de Veneto)

candado
É um dispositivo portátil de segurança. Consiste de uma caixa de metal e um anel de metal removível, que, através do
uso de uma chave, abre e fecha de acordo com a necessidade. Seguro.

candados
Plural de bloqueio. Um bloqueio é um dispositivo portátil de segurança. Consiste de uma caixa de metal e um anel de
metal removível, que, através do uso de uma chave, abre e fecha de acordo com a necessidade. Seguro.

candalo
É usado s'candalo. É um dos nomes comuns dados ao mastranto, applemint, marroio ou matapulgas. Seu nome
científico é Mentha suaveolens e pertence à família Lamiaceae. É uma planta muito perfumada, que pode ser tóxico e
abortivo. Tem usos medicinais em problemas de menstruação.

candeal
É uma variedade de trigo que é usado para fazer farinha e fazer pão. É popularmente conhecido como trigo durum.
Seu nome científico é Triticum durum. Também é conhecido como trigo moura, siciliano, semolrum ou braggadture.
pertence à família Poaceae.

candelabro
Castiçal é chamado um castiçal com vários braços onde você colocar as velas. Eles são mais comuns em um número
ímpar de braços.

candelero
Na vertente de Colômbia, candil, acessório para colocar e segurar velas. Vela, isqueiro, candelabros, blandon.

candelilla
Na Colômbia é outra maneira de chamar o vaga-lume ou o cocuyo.

candescente
É um tipo de iluminação em que não há fogo, nem chama, nem alta temperatura. É um tipo de iluminação natural e
pode ser dada como fluorescência, bioluminescência ou biomimética. É todo o contario de incandescente.

candia
Era o antigo nome de Creta. Era também o nome antigo da cidade cretense de Heraclion. É um sobrenome italiano de
origem em Savoy. Existe em vários países da América do Sul. Nome de uma localidade nos Estados Unidos no
estado de New Hampshire. Nome de uma cidade e vários locais no norte da Itália.

candida
É o nome de um gênero de fungos pertencentes a leveduras (saprophys). Antes se chamava Torulla. Eles causam
toruliasis ou torto. Eles geralmente causam vários tipos de infecções.

candidatos
Pessoas que participam de uma eleição. Candidato plural. Significa candidatos, pretendentes, candidatos.

candil
Na Colômbia mais leve, lâmpada primitiva. Na Colômbia e especialmente em Bogotá é um batedor de ovos, leite,
pregos e canela.

candingo
Pode significar obeso, gordo, pote, gordo. Significa, também, guloso, ganancioso. Em algumas partes da América
candingo é também o nome de um gato médio também conhecido como Oz, Jack moro, Carlos Siqueira gato, leão ou
jaguarundi. Seu nome científico é Puma yagouaroundi e pertence à família Felidae.

candomble
O termo correto é candombé ou candomblé. É uma palavra de origem bantu e refere-se aos ritos africanos animistas
ou à dança que ocorre nesses rituais.

candonga
Na Colômbia é um brinco ou um anel em forma de anel fino que as mulheres usam como acessório. Pequeno-ring,
ring. Delgado, argola de brinco.

candonguita
É o diminutivo da candonga. É um pequeno arito que as mulheres colocam como um ornamento nas orelhas. anel
pequeno ou anel de metal.

candor
Significa pureza, ingenuidade, inocência, candidatura. Qualidade de pessoas nobres e crianças.

candó
É o nome de uma telenovela colombiana clássico escrito por Bernardo Romero Pereiro e lida com a exploração de
minas em Chocó. Inflexão de Kandar ( meios perto com seguro, fechamento com cadeado, bloqueável ).

canducho
É um derivado depreciativo de Candide. Bobo, ingênuo, bobo, Cândido, ingênuo, que inocente, eu enganado,
desprevenido.

candungo
No Peru é equivalente a Cândido, ingênuo, inocente, tolo ou gil. Pessoa que dificulta a aprendizagem. Puerto Rico é
uma embarcação elaborada dos frutos secos da cabaça ou do totumo, da árvore de família Bigniniaceae (Crescentia
cujete). É também chamado taparo ou güira. Na Colômbia, contamos este navio cabaça, cabaça ou nariz.

canear
Na Colômbia, que começam a ter haste (cabelos brancos que aparecem para avançar de idade). Tinturar alguns
cabelos brancos para aparecer mais maduro do que você tem.

caneca
É um recipiente para conter líquidos, pode ser de madeira, metal ou plástico. Tem uma forma cilíndrica e são de
tamanhos variados. Em Cali e o departamento de Valle, na Colômbia, é uma garrafa de conhaque.

canejo
É um termo usado no campo e é uma expressão ou exclamação de admiração, surpresa ou raiva. É algo parecido com
Caray, caramba, merda, Heck ou Pucha. Pode igualmente significar que você tem o cabelo cinzento em sua cabeça.

canela
Cor de pele bonita. Moreno claro. Pele de bronzeamento natural. Obtidos a partir da casca da árvore de 40 Canelo
tempero; Cinnamomum verum pertencente à família Lauraceae ).

canelita en rama
É o nome de um filme espanhol do ano 1942. Protagonista estelar de Juanita Reina e seu diretor foi Eduardo García
Maroto. Na Colômbia, dizemos canelita ou canelita no ramo uma pele morena, clara ou levemente bronzeada mulher
morena. Quer dizer que tem uma pele muito bonita, muito bonita, então é tomado como um elogio bonito e sutil (há
duas músicas tropicais colombianas, que são chamadas de "Cor de areia" e "garota cor canela", que destacou que

Express)

caneo
Na Argentina é um sobrenome. Sobrenome do futebolista argentino chamado Miguel Caneo . Também jogou no
Colocolo de Chile e no Boyacá Chicó, da Colômbia. Aqui ele deixou lembranças indeléveis porque além de conseguir
com o Boyacá sua única estrela, ele foi o artilheiro do torneio. Foi campeão na Argentina com o Boca Juniors e no
Chile com o Colocolo.

canequero
Pessoa que, infelizmente, deve procurar resíduo de alimento nas latas de lixo. Cachorro ou qualquer animal de
estimação que sobreviva comendo resíduos de latas de lixo. Pessoa que faz cances ou relacionada a cances .

canete
O termo correto é Cañete. É um diminutivo e desdenhoso do cano. É o nome de um rio no Peru (departamento de
Lima). Também é um sobrenome de origem espanhola e que há muito no Peru, Paraguai e Chile. No Chile é o nome
de uma cidade e comuna francesa da região de Biobío (província de Arauco).

canetón
É o mesmo pato Cruz é o resultado da interseção do colar, com um macho de pato pata barberie.

caney
Isso significa que deixa de rancho com um teto feito de palma. Eles são geralmente circular e em forma de cone de
telhado. É um termo de origem (Taínos) Caribe, amplamente utilizado na Colômbia, particularmente em Tolima, Huila e
planícies. Ramada, quiosque.

canga
É o nome de um minério de ferro. Plataforma usando a madeira que são torturados prisioneiros engajar-se na cabeça
e as mãos. Jugo. Arado puxado por animais diferentes, com excepção de um boi.

cangas
Plural de canga. Nome dos municípios espanhóis (Cangas de Morrazo , Cangas de Onís , Cangas de Narcea , Cangas
, etc. ) . Canga é o nome de um minério de ferro. Aparelhamento de madeira pelo qual o insópo é torturado por
ganchos na cabeça e nas mãos. jugo. Arado puxado por vários animais além de um boi.

cangas de onís
É o nome de um Conselho no Principado das Astúrias, em Espanha. Faz parte de um belo parque natural em Espanha
(picos de Europa).

canguingo
É um salmantinism muito popular que signifique "qualquer coisa", referindo-se a um alimento caseiro ou guisado
indeterminado ou identificado.

canguingos
Eles são seres imaginários que as pessoas usadas para enganar os incautos ou noviço, se caçadores, pescadores,
estudantes e crianças. É semelhante para os chamados gamusinos, niarros. Colômbia usa o termo pispirispis, que

ninguém sabe o que ou como é. É como um duende.

canguro
Na Colômbia é um tipo de portfólio, que é amarrado na cintura. Também é um saco que permite que você pendure os
bebês e mãos-livres. Também é um mamífero marsupial da Austrália, que tem duas pernas bem desenvolvidas para
rolar para saltos, uma cauda grande que serve como Apolo e duas mãos um pouco atrofiadas. Pertence à família
Macropodidae.

cani
Cani é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Cani; nome correto )" sendo seu significado:<br>Era o
apelido de um segundo do Villareal, cujo nome é Ruben Gracia Gracia. Ele também jogou no Atlético de Madrid,
Deportivo La Coruña e Zaragoza. Com o Zaragoza, ele recebeu um brasão do rei 2004. Foi meio-campista e só foi
removido.

canicas
Em bolas de Colômbia de vidro. Também chamamos de pelotas ou piquis. Jogos com bolas de gude.

canicazo
É um sucesso com uma bola de gude. Bolazo, bolazo. Bata com uma pequena bola de cristal ou porcelana.

canilla
Na Colômbia, dizemos a bobina ou espinha na frente da perna. Site das ombreiras. Também a bobina de dizer,
sobretudo na costa atlântica de uma chave, caneta, ou toque. É uma haste pequena ou cortada, magrela.

caninos
Canino plural. Dentes especializados para rasgar animais carnívoros. Também os chamamos de presas. Em relação
a cães ou cães. Dentes que são separados pelos incisivos.

canisfobia
É o mesmo que cifobia. É medo exagerado ou ódio de cachorro. Canifobia.

canivalismo
O termo correto é canibalismo, com b . Em Biologia é um fenômeno que consiste em consumir carnes de membros de
sua própria espécie. Também pode ser chamado de dinerismo. Entre os humanos pode ocorrer por razões rituais ou
religiosas ou simplesmente por falta de outros alimentos. Neste caso, você também pode chamar antropofaginia.
Crueldade, ferocidade.

canllijo
canllijo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Canijo", sendo o seu significado:<br>O termo correto é canijo.
Significa desenvolvimento insuficiente, anêmico. Na Colômbia significa criança estúpida, chata e México sem coração,
caput.

cannabinoide
Significa que tem propriedades semelhantes à Cannabis. Grupo especial de drogas que produzem efeitos semelhantes
aos da maconha.

cannelé
Cannele é uma palavra francesa e significa estriada.

canoa
É uma palavra da língua do Caribe. É o nome de um pequeno barco em um tronco de madeira esculpida e escavada,
usado pelos indígenas Caraíbas. Cayuco, você canoa.

canoa polinesia
A canoa outrigger do termo não deveria existir como tal, o certo é Prao ou arco da Polinésia, prao é barco em língua
malaia. A canoa de palavras e o barco são do Caribe navio de origem e meios. De qualquer forma "canoa outrigger"
refere-se a um barco usado por polinésios para navegar no mar e todos os itens acima corresponde à definição de
prao. Definição de prao, ou arco.

canon
Cada uma das regras, preceitos, acordos que são definidos em uma negociação ou contrato. Preços, taxas ou copos
concordaram em pagar em um contrato para pagamentos mensais, tais como por exemplo um contrato de
arrendamento.

canones
O termo correto é armas. É o plural de Canon. Termos de meios, normas. diretrizes, regras, taxa, Tarifa, imposto, lista
de catálogo.

canopes
Plural de Canope. É igual a canopus ou CANopen. No antigo Egito era o apelido de uma cidade conhecida como Kah
Nub, significa "terra de ouro" (seu verdadeiro nome era Peg-uat), em referência a sua riqueza, portanto, Ushebtis são
cidades que mostram muitas riquezas, abundância e grande desenvolvimento comercial. Canope era também o nome
de um navio ou embarcação encontrada em túmulos egípcios, contendo as vísceras. Canope era também o nome do
capitão ou piloto de rei Menelau na nave obras homérica. É o nome de uma estrela da constelação de Carina em
astronomia. Também é uma obra musical do francês Claude-Achille Debussy.

canónigos
Alface de cordeiro é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Canônico", sendo o seu significado: de acordo
com os livros sagrados. Isso se aplica a preceitos e cânones das escrituras sagradas. Direito administrativo, direito da
igreja. Regras impostas e aplicadas pelo clero.

cansarse fatigarse
Eles são sinônimos de exausto, extenuar se esgotará. Perder poder ou forças por muito exercício, muito esforço.

cansona
Pessoa que oprime os outros com seu comportamento ou sua maneira de ser. Pessoa muito intensa, persistente e
desconfortável. Você quer dizer cansativo, chato, irritante, chato, insuportável, chato, cansado.

cansones
Significa tolo, que incomodar, perturbar ou incomodar. Que você gerar fadiga ou incômodo.

cantadero
Pode ser um lugar onde você canta ou karaokê. Na Colômbia, lugar muito coloquial da montanha ou barba onde as
necessidades fisiológicas são feitas na ausência de banho ou latrina. Cagadero (nas áreas rurais também é defecando
ou cagando). Também no jargão de rua pode ser um tribunal ou uma inspeção policial, local onde as reclamações são
colocadas ou você vai declarar.

cantadora
Na Colômbia cantadora ou melhor ainda, cantora é uma mulher que interpreta ritmos típicos da região do Pacífico ou
palenquera tradicional do povo Afro-colombiana vocalmente. O termo também é usado para os artistas de música
flamenca.

cantaleta
Significa discurso repetitivo e irritante, um dircurso cônjuge irritadiço na Colômbia. Eu reclamo, eu castigado.

cantaletero
É a ação de cantaletear de forma contínua e repetitiva. Livro de receitas da cantaletoso. Cantaletas repetidas.
Coleção de cantaletas.

cantaletosa
Ela é uma mulher que se caracteriza pela cantaletas, bronca ou tiradas o tempo todo. Cantaletuda, inquieto.

cantar a libro habierto
Cantando no livro aberto, fala-se sobre ou acusar sem salvar quaisquer detalhes. Entregar em qualquer profundidade.
Na Colômbia, nós dizemos mais pesado, " Cadastre-se para rancheras " " Fã de PIN a ".

cantara
É uma inflexão do verbo cantar. Significa usar melodias, usar a voz. Na Espanha, havia uma medida chamada
canatan (obviamente a tilde estaria faltando na época). Foi usado para medir líquidos e substâncias secas ou áridas.
Nas medições de volume, foi de 8 azuis ou 16 , 133 litros e em seco, equivalente a um sinal ou 12 , 5 quilos .

cantaro
O termo correto é lançador (com acento). É uma panela de barro, como um vaso, com punho e pescoço fino. Jar,
grande pote de barro.

cantasela
Eles estão pedindo-lhe para cantar a canção para alguém que você o Tom da música. Na Colômbia também significa
falar o que pensa ou sente-se uma pessoa. Cante que a tabela é para fazer uma reclamação. Diga, diga, para decidir.

cantemó
cantemo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cantemo ( nome correto )" sendo seu significado:<br>É uma
cidade mexicana, no município de Champoton estado de Campeche. É o nome de uma árvore frondosa de 40 madeira
amarela; O estado de Tabasco ).

canteras
Lugares onde os materiais de construção são extraídos. O meu. Lugar onde se pode extrair a pedra. Talento,

capacidade ou inteligência que exibe uma pessoa. Níveis mais baixos de uma equipe que fornece novos jogadores.

cantico marcial
O termo correto é canto (com til) marcial. Eu canto que é cantado com o ritmo de uma marcha. Canção muito próxima
e forte. Cantando um hino nacional. Rítmica, Commel-para fora e forte.

canticos
Diminutico e plural de cantar. Também pode ser que eles pedem músicas, com til. Significa hinos, canções e hinos.

cantiga de camariñas
Eles são cantados poemas compostas por trovadores (parelhas de versos), originários do município de Camariñas, na
província da Corunha, Galiza, Espanha.

cantinear
Na área de café colombiano é ir beber em uma cantina ou fonda. Dedique-se à farra ou à bebida. Beba, beba, fique
bêbado.

cantinera
Na Colômbia é uma mulher que trabalha em um bar, bar ou taverna. Copera. Também é um caminhão carregando
cantinas ou latas de leite.

cantinero
Na Colômbia é um homem que trata de um bar, Taverna ou cantina. Barman, barman. É também um conjunto de
cantinas ou latas em que transportou leite cru (no campo)

cantinflada
Significa enredada, aquela conversa muito mas nada é dito especificamente. Semelhante ao Cantinflas falando.
Cantinflesco, acantinflado. Esse uso de linguagem rebuscada e inconsistente. Dircurso. Também usamos como
sinônimo de quadrinhos, alegre, bem humorado.

cantinflesco
Isso faz Cantinflas, cantinflada. Significa que parece um desenho animado ou vinheta. Significa cartunesco, risível,
ridículo, remed, representação, exagero.

canto rodado
É um tipo de rocha ou material solto que foi polido esfregando no transporte ou movimento de um fluxo de água ou
terra. É o mesmo que pedra do rio ou seixo. Chinês, Chinarros.

cantonea
É uma inflexão para cantonês. Significa andar ou mover-se de um lugar a outro lentamente e sem a finalidade
definitiva. Vaguear. Vagando. Não confundir com arrogância ou mexer que significa andar graciosamente,
elegantemente, graciosamente, mover os quadris e ombros notoriamente ao caminhar.

cantos

Plural de cantar. Entonações melodiosas emitidas por alguns animais, especialmente aves e humanos. Na Literatura,
discursos pelos quais outras pessoas são elogiadas. Partes de um poema épico. Parte dos livros que se opõe às
armas de trás ou brancas que se opõem à borda. Rochas arredondadas encontradas em rios. Significa bordas,
bordas, acabamentos, flanges, cantos.

canutear
Em Modisteria é colocar canutos ou canutillos de ornamento em uma peça de roupa. Faça canutos.

canuto
Uma bengala ou uma seção de bambu. Cada uma das seções que divide um talo de grama. Parte do caule que vai de
um nó para outro em um bambu, uma bengala ou um bambu

canza
Canza não é uma palavra da língua espanhola, mas italiano e significa ausência. Cansado com s, é inflexão para
pneu, o que significa exaustão, fadiga, exaustão, se cansar, cansado, irritar, irritar, irritar.

canzonetta
É um termo de origem italiana que significa tonadilla, cantiga, canção. Curto música, coral, madrigal. Tipo de música
popular muito velho italiano.

canzontle
canzontle é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mockingbird" ou "Mockingbird.", sendo o seu significado: é
a palavra certa em Nahualt e espanhol Mockingbird Mockingbird é. É que um pássaro muito comum na América, a
Mockingbird comum ou Mockingbird (Mimus polyglottos) é uma ordem ave nativa da América do Norte, América Central
e Caribe. O adulto são cinza para a parte superior do corpo, com os olhos um pálido amarelo e minimamente curvo
preto projeto de lei. A cauda é escura com bordas brancas e negras e longas pernas. Asas são finas linhas brancas e
na revelação de voo, também branca manchas nas asas e dois brancos com riscas longitudinais na cauda. Eles são
caracterizados por imitando outros sons de animais.

caña de india
É outra maneira de chamar a planta Achira, platono, maraca, Squeak, risgua ou chirilla. Seu nome científico é canna
coccinea e pertence à família Cannaceae.

cañabota
É um tipo de tubarão de grandes dimensões e que vive em grandes profundidades. É encontrado em várias partes do
Mar do Caribe e mares tropicais. Seu nome científico é Hexanchus griseus e pertence à família Hexanchidae. O nome
científico significa seis brânquias. Eles são solitários e às vezes carniceiros. Pode ser mais de 6 metros. Uma
característica relevante do número de brânquias é que ela não tem uma barbatana dorsal. Eles são muito primitivos.

cañaduzal
Na Colômbia é uma cultura de cana-de-açúcar. Terra dedicada ao cultivo de cana. Outra maneira de chamá-lo é reed.

cañafleja
É um dos nomes comuns que se refere a planta venenosa Conium maculatum, que é mais conhecido como cicuta.
Outros nomes comuns são: acebuda, acedura, linojo, embude, mastranto, caneja, canerla, canaeja, sarnosa,
canafierro, canafleja, canigarro, canafloja, erva-doce. Pertence à família Apiaceae. Cicuta significa de frutas cónicas e

maculatum significa manchas, pontilhadas com manchas.

cañagria
É o nome comum de uma planta que tem hastes com sabor ácido. Também se chama Caña de Cristo , Caña de la
Virgen, cana de veado, cana-de-tigre, cañla, batata doce, batata doce lipana, huilamole, tirabuzón, pango , chipana,
sangapilla . Pertence à família Costaceae ( Zingiberaceae ) e seu nome científico é Costus spiralis . Tem uso
medicinal e dá bons resultados para o controle do diabetes. Na Colômbia há também outra planta herbácea com esse
nome.

cañahuate
A Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore, que é também chamado Araguaney, Floramarillo, Canaguate,
Chirlobirlo ou Chicalá. Seu nome científico é Tecoma stand e pertence à família Bignoniaceae.

cañalla
Uma pessoa que deve ser desprezada. Ruína, malandro, malandro, malandrín. Infame, rastejando, miserável,
perversa. Na Argentina, é como eles chamam um fã do time de futebol Rosario Central.

cañambuco
Pessoa ou masculina ou feminina que não usa Interior. Por extensão, uma pessoa disposta a ter sexo casual. É um
termo utilizado principalmente na Nicarágua e Honduras.

cañaña
Na Colômbia é sinônimo de força, templo, Barraquero, vigor, polenta, energia, poder, fibra, muscular, vitalidade.

cañar
Na Colômbia, é sinônimo de aparecer, fazer acreditar, fingir, enganar. No cartão do jogo está fingindo ter mais jogo do
que realmente. Aposta dinheiro fingindo ter boas cartas para fazer o adversário pelo medo é removido ou demitir-se do
jogo.

cañaverales
Extensões de terra cultivada com cana-de-açúcar. Cañaduzales. Cana-de-açúcar é uma planta Graminea, cujo nome
científico é Saccharum officinarum, família Poaceae e ao gênero Saccharum.

cañaza
No Panamá é uma maneira de chamar bambu ou guadua.

cañear
Pode significar fixar os canudos durante a colheita (consistindo em remover a folhagem e deixar a cana-de-caule
sozinha e limpa). Também pode ser sinônimo de cana, que em um jogo de tabuleiro é fazer os oponentes acreditarem
que você tem um bom jogo, quando não é verdade. Atingindo os animais com uma vara ou uma vara. Mova-se ou
caminhe dentro de um desfiladeiro.

cañengo
Na Colômbia significa inserir. Algo que é constitucional, que é inútil e que entope. Isso não pode ser negociado por
sua má qualidade ou que não atraem. Óssea, inserir. Difícil ou impossível de vender.

cañigua
É o nome de uma planta e suas frutas. Também é chamado de cañahua, cañihua ou kañiwa. Seu nome científico é
Chenopodium pallidicaule. Pertence à família Amaranthaceae. É muito parecido com a quinoa. É cultivado nas terras
altas andinas há vários milênios.

cañihua
É o nome de uma planta de sementes comestíveis de origem andina. Seu nome científico é Chenopodium pallidicaule,
é muito semelhante à quinoa. Pertence à família Amaranthaceae. Também é conhecido como cañahua, cañigua ou
kañiwa. a palavra é de origem quechua.

cañizas
Significa canetas, cercas ou salão. Plural das Cañiza. La Cañiza é um município espanhol na província de Pontevedra
(Galiza).

cañí
Você quer dizer cigano, cigano. Isso pertence à raça cigana. Calé, calé.

caño
Na Colômbia é uma forma de chamar para os rios de planície. Fluxo de água. Geralmente carecem de pedras. No
verão, que eles tendem a secar e perder quase tudo da sua corrente e no inverno são muito abundantes. Cano é um
canal onde a água da chuva são conduzidos e são misturados com água de esgoto. Canal, vala de irrigação. Canal de
água preta. Jogou no futebol através do qual um jogador passa a bola entre as pernas de um adversário. túnel, cuca.

cañonero
Um time de futebol, atacante, frente de RAM. Um futebolista que é caracterizado por um soco forte e continua a visita
ao quadro rival. Top marcador, kicker, gatilho, chuteador, chupinero, pistoleiro. Encarregado de disparar um canhão
(soldado ou marinheiro). Canhoneira ou helicóptero é um tipo de barco que é armado com canhões. Frango de jovens
que estão começando a ter penas (na Colômbia é contada uma pluma incipiente Canyon). Também pode ser aplicado
em qualquer garota ou de aves de criação. Um torcedor, ventilador ou admirador de Alfonso Cañón (jogador de futebol
colombiano), canonista.

caobas
Cor avermelhada ou marrom.

caolinita
Caulinita é um mineral de argila, um silicato. Ele também é chamado kalaba, caulim ou argila da china. Tem usos
como inseticida ou pesticida, única ou como aditivo de agroquímicos. Calcinado é transformado no Metacaulin, que é
um material pozolânico muito fortes características de construção. .

caona
Assim, como chamava o indígena Taino ou Caribes de ouro.

caonao
Presumivelmente significa lugar onde há ouro, na língua taina. Nome de um rio em Cuba, pelo lugar onde os
conquistadores espanhóis chegaram.

caos
Sido originários e confundindo importa antes da ordem universal. Desordem, confusão, anarquia, bagunça,
desorganização. No comportamento aperiodic matemática em sistemas dinâmicos.

capa
Na Colômbia é tudo que é colocado sobre os ombros para nos proteger do frio ou chuva, mas que tem sem mangas e
abrir na frente. Mantle. Pode ser de diferentes materiais. Significa, também, a cabo ou cobertor para lutar. Tira ou
folha de algo que você pode medir ou apreciar exatamente ( por exemplo, camadas do solo ou subsolo ). Inflexão de
castrar.

capacete
Pode se referir ao teto ou capô de um veículo. Também é uma maneira de chamar um capacete ou capacete.
Elemento metálico que protege a cabeça.

capacha
Nome de uma cultura mesoamericana que se estabeleceram na costa mexicana do Pacífico (estado de Colima). A
cultura Capacha tinha seu núcleo central perto de Zacatecas. Na Cordilheira dos Andes da América do Sul é um
recinto, guandoca, prisão, prisão, cana. Também pode ser um pote de espartaria ou de um copo.

capachero
Na Colômbia é uma maneira de nomear a pessoa que toca o esforço em um conjunto de música. Maraquero. Lugar
cheio de esticar. Bolsa ou mochila onde o esforço são salvos.

