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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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caturia
Nos Estados Unidos é um sobrenome. Caturia é o nome de uma casa de serviço fúnebre. Nos tempos antigos era um
tipo de jangada ou nabata.

caturro- rra
Significa baixo, anão, sem estatura. Na gíria do café é uma variedade de café de baixo andar que facilita a colheita da
fruta. Variedade de café de hastura curta.

catuto
É uma espécie de pão chileno típico. Tem uma forma plana e alongada. Também é chamado de multrun.

catutritaba
É um dos nomes do manjericão sagrado ou da manjericão da morada de India. Também é chamado de Tulsi. Seu
nome científico é Ocimum Sanctum ou Ocimum tuneiflorum. Pertence à família Lamiaceae. Na cozinha tailandesa é
conhecido como Kaprao.

catúmula
É uma variedade de arbusto do jasmim. Na Colômbia também chamamos de osso ou osso de louro. É da família
Pittosporaceae.

catún
Katún também pode ser considerado correto. Na cultura Maya é um período de tempo equivalente a 20 anos. Fim de
um ciclo.

cau cau
No Peru é uma classe de guisado feito com mondongo e batatas. O termo é de origem quechua e significa menudence
quente.

caucafón
É um dos nomes comuns de uma planta aromática na uma família Amaryllidaceae. É popularmente conhecido como
alho, ajete ou rocambola. O nome científico é Allium sativum.

caucalis
É uma das maneiras comuns de chamar o cigano de anis, Budoño, cadeja ou Cadillo. Também corresponde ao nome
do gênero botânico da mesma planta que tem o nome científico Caucalis platycarpos e pertence à família Apiaceae.

caucara
É a carne dura de um bife. Carne de costela. Na gastronomia é o nome de um prato feito com carnes, legumes e
batatas. A palavra é de origem Quechua e significa pele, couro ou carne dura prestes a amadurecer.

caucel
É um dos nomes de um felino de tamanho médio nativo americano. Também conhecido como gato, gato cervantes,
Maracay, jaguatirica ou gato-Maracajá. Seu nome científico é Leopardus wiedii. Pertence à família Felidae.

cauchera
Na Colômbia é um elemento de recreio, consistindo de uma borracha e uma almofada. Usado para assustar ou matar
pássaros. Também é chamado de estilingue, seta ou atirador.

caucho
É um dos nomes comuns de uma árvore, também conhecida como Hevea, jacio ou a. Nome de um polímero natural
elástico, extraído da árvore da seringa. Há também atualmente uma borracha sintética. Nome do látex da árvore
Hevea brasilensis, da família Euphorbiaceae. Elástico.

cauchos
É o nome geral dado às plantas do gênero Ficus, família Moraceae.

cauchy
Sobrenome de um grande matemático francês. Seu nome completo era Augustin Louis Cauchy. Em sua honra, o
nome foi dado a uma cratera da Lua que permanece no Mar da Tranquilidade, perto de onde ele pousou a Apollo 11.

caucón
Membro de uma aldeia originária da Anatólia (Turquia). Eles eram conhecidos como os Caucons. Acredita-se que eles
migraram através de várias partes da Europa, mas inicialmente entre Licia e Arcadia, dentro da Turquia.

cauda
É a característica das canções "a cappella" (no décimo segundo e décimo terceiro séculos). Também significa fila
Latina. Cauda ou fim da camada Magna usada pelos bispos. Em astronomia cauda de um cometa.

caudal
Quantidade de líquido fluindo através de um fluxo de água. Quantidade de fluido passando por uma corrente ou seção
de um tubo por um determinado tempo. Quantidade de dinheiro que você possui. Capital. Número de pessoas
votando em alguém (fluxo eleitoral). Também significa Capital Financeiro. Na Espanha é o nome de um Condado de
Astúrias e o nome de um rio da mesma região. Em Biologia da Cauda, barbatana da parte de trás do corpo.

caudato
Caudate ou caudata, significa que tem cauda, que tem cauda. É um termo usado em Biologia, mas também pode ser
usado em Astronomia (cometas) e wl Literatura para uma classe de obras poéticas em versos ( sonetos caudate).

caudec
CAUDEC representa uma associação de arquitetos venezuelanos. É a Associação de Arquitetos de Carabobo.
Também caudec é um dos nomes da mosca caiena ou tirano. É um pequeno pássaro que pertence à família
Muscicapidae. Seu nome científico é Muscicapa cayenensis.

caudex
É um termo botânico em inglês, que é equivalente em espanhol a Caudice. Significa caule, mas este termo também é
usado para se referir a uma haste subterrânea. Também é usado para significar recrescimento, broto ou broto.

caudicaria
Era um tipo de barco leve usado pelos romanos nos rios. Barco do rio Romano. Caracterizava-se por levantar o arco

com freqüência porque a carga era colocada para trás.

caudicario
Era o nome dado aos barqueiros ou remadores de uma caudicaria dos antigos romanos. Barqueiro ou remador dos
rios na Roma antiga. Vogue.

caudiforme
Caudiforme ou melhor caudiform, é um termo botânico. Significa caule. Também é usado pachycaulo, que significa
caule grosso e pouco ramificado.

caudillo
Significa líder, guia, diretor, cabeça. Pessoa seguida por muitos fãs ou seguidores. Ele tem muitos seguidores.

caudina
Lança de três pontas usada por soldados ro, mãos. Garfo. Nome de um rio espanhol, na província de Girona.

caudícula
Significa cauda pequena, parece uma cauda pequena. Em Botânica pode ser o apoio ou pedúnculo de uma flor de
orquídea ou também pequenos aletics que têm algumas flores de orquídeas.

caudífero
Significa que leva ou leva à fila. Ele arrasta, arrastando uma fila. Tem uma cauda. Em Botânica pode significar na
forma de uma cauda ou gancho.

caudotomía
É um procedimento cirúrgico veterinário no qual um animal é removido ou amputado na cauda. Amputação da cauda.

cauhtémoc
Cuahtemoc, para os conquistadores espanhóis, Guatemuz, foi o último governante asteca, com a chegada dos
espanhóis. Língua Nahuatl significa que a águia pousou, a águia graves ou filho da águia.

cauno
Era o nome de uma cidade antiga e extinta no sul da Turquia, perto possível (agora Bodrum), Porto do Mediterrâneo.
Ele também era perto de onde hoje Dalyan, outro porto turco de belas praias está localizado.

caupolicanazo
Ato político realizado no Teatro Caupolicán há 40 anos (20 de agosto de 1980), dirigido por Eduardo Frei Montalva, no
qual foi promovida uma Reforma Constitucional no Chile. Protesto popular que ocorreu diante de uma forte ditadura de
vários anos no Chile.

caur
Na Argentina é curto para a Cooperativa Agrícola Unión Ramirez. Tem serviços turísticos. É também o pátio interior
em Marrocos.

caural
É o nome artístico de um músico multiinstrumental chamado Zachary Mastoon. Ele nasceu em Chicago.

causacion
O termo correto é o nexo de causalidade e é usado na contabilidade. É a ação ou efeito de reconhecer um custo,
rendimentos ou dedução no momento em que ocorre. Isso implica uma mudança nos recursos de quem recebe ou
entrega do bem ou serviço.

causai
É uma inflexão da causa em várias línguas românicas: o francês é o causer de primeirapessoa do singular do passado
(causada). Em italiano é passado na primeira pessoa do singular de causare (causada). É tão imperativa causa de
segunda pessoa (do) em Português (causa):

causuelo
É um dos nomes comuns de um felino americano. Também é conhecido como tigrillo, maracayá, yaguatirica, caucel ou
gato tigre. Seu nome científico é Leopardus wiedii. Pertence à família Felidae.

cautela
Significa prudência, julgamento, senso comum, discrição, moderação, reserva, cuidado, cuidado.

cautelosamente
Significa com cuidado, prudentemente. Isso é agido com suspeita, reserva, moderação, sanidade, sabedoria ou
discrição.

cauterizacion
O termo correto é cauterização. Ação e efeito de cauterização. Significa queimar. É um pequeno procedimento
cirúrgico, que consiste na queima de uma pequena parte de um tecido. Um ferro de solda é usado. Curado pelo fogo.

cautín
Ferramenta utilizada por um médico para cauterizar.

cauto
Pessoa que age com cautela, que é prudente ao agir. Que age sabiamente. Ele não se arrisca. Cuidadoso, prudente,
cauteloso, cauteloso, cauteloso, cauteloso, sensato, sensato, moderado.

cautores de crieriologia
crieriologia cautores é escrito incorretamente e deve ser escrito como "co-autores também." sendo seu
significado:<br>Acho que o texto completo é também co-autores. Indica uma metodologia teológica exegética que
envolve a aceitar uma série de critérios que se encaixam para confirmar a veracidade histórica dos textos do
Evangelho.

cava
Adega, no subsolo da caverna, ou depositar para envelhecimento de vinhos em garrafas ou em barris. Nome ou marca
de vinhos espanhóis.

cavallino
É uma palavra da língua italiana que significa cavalo.

cavera
Cavera é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cavera", sendo o seu significado:<br>Cavera é o nome de
um parque aquático, perto da cidade de Criciúma no Brasil

cavernas
Plural de caverna. Quer dizer caverna, caverna. Cripta, antro, cova, cavidade.

cavernícola
Homem das cavernas. Homem pré-histórico que vivia em cavernas ou cavernas. Coloquialmente pessoa com
pensamentos muito retrógrados ou antiquados.

cavicornios
Chifres ocos. Significa chifres ocos, Antlers ocos. É uma classe de mamíferos ruminantes que possuem chifres que
são ocos dentro.

cavido
O termo correto é Cavido. Significa pertencer à família Caviidae, família de roedores de cabeça grande e retangular.

cavilando
É uma inflexão de ruminar. Significa a meditar, pensar, refletir, ruminação, cogitar, nutricionistas, executadas.

caviloso
Na Colômbia, significa que ele é uma pessoa que tende a ruminar também. Uma pessoa que se preocupa demais com
tudo. Favor turbulento, desordeiro.

cavinia
É o nome de uma cidade e uma praia na Itália, ao sul de Nápoles. Praia italiana sobre o Mar Tirreno.

cavista
Significa relacionado com cavas, lugar onde os vinhos são preservados. Responsável pela cava ou conservação de
vinhos.

cavite
Cavite é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Cavite; nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto
é 40 Cavite; nome próprio ). É o nome de uma cidade e uma província das Filipinas. Localizado na Baía de Manila. O
Damasco, que é uma língua crioula derivada do espanhol é falado nesta região. Local onde a Marinha dos Estados
Unidos derrotou a marinha espanhola em deslizamento de terra.

caviuna
No Brasil e na Colômbia é o nome de uma valiosa árvore de madeira. No Panamá é chamado de cocobolo. Em outros
lugares é conhecido cocobolo prieto, funeram, granadillo, âmbar, namba, pau-rosa, vara preta, urauna. Na Nicarágua,

chamam-lhe palosanto. Na Colômbia, o nome mais comumente usado além de caviuna é granadillo . Pertence à
família fabaceae e seu nome científico é Dalbergia retusa .

cavorca
O termo correto é Caborca. O nome de uma cidade e uma cidade é de Sonora México. Está localizado no deserto de
Sonorano.

cavul
É o nome de um clube de basquete de Lincoln, província de Buenos Aires, Argentina. CAVUL é a sigla para Clube
Atlético BA United Lincoln. Foi fundada em 1950.

caxian
Acho que estão pedindo caxlan. Se assim for, no México significa mestiço, que é produto da mistura de duas raças
diferentes. Misto.

caxlan
O termo correto é Caxlan. No México significa misturado. Ele também é usado para se referir a pessoas brancas de
status social elevado e não-índios. Também pode significar estranho, fuereño, alien, por outro lado (na Guatemala de
Colômbia), que não fala minha língua. Apelido de um pregador evangélico morto no México chamado étnica Chamula
Miguel Gómez Hernández.

caxlanes
É o plural de caxlan. No México significa misturado. Ele também é usado para se referir a pessoas brancas de status
social elevado e não-índios. Também pode significar estranho, fuereño, alien, por outro lado (na Colômbia,
Guatemala). Apelido de um pregador evangélico morto no México chamado étnica Chamula Miguel Gómez Hernández.

caxlán
Sobrenome ou apelido com o qual Miguel Gómez Hernández é conhecido, um chomula protestante indígena. Ele era
conhecido como Miguel Caxlán. A palavra Caxlán é de origem maia e significa misturado ou estranho, lá fora.

cay
Na Colômbia é o nome de um Corregimiento e uma Quebrada na cidade de Ibagué, Departamento de Tolima.
Tamboién cay em Guarani é um macaco thiti ou cappuccino. Tem seu nome no norte da Argentina e paraguaio.

cayacuanca
O termo correto é Cayaguanca. É o nome de uma Rocha, localizada na fronteira entre El Salvador e Honduras. O
termo significa Stone que olha para as estrelas. A palavra tem origem em nome de um guerreiro indígena pobre e
apaixonado que foi sacrificado por um cacique da região.

cayagual
É um segmento ou nó, anel de tecido que as mulheres são colocadas na cabeça para ser capaz de resistir a um prato
ou uma jarra. Vem do Nahuatl palavra cuayahualli, que significa volta à cabeça. Cayahual.

cayahual
Cayahual significa roda, anel, anel, impulsor, máquina de lavar. É o mesmo que cayagual. É um segmento ou nó, anel

de tecido que as mulheres são colocadas na cabeça para ser capaz de resistir a um prato ou uma jarra. Vem do
Nahuatl palavra cuayahualli, que significa volta à cabeça. .

cayana
É callana mais adequada. É uma palavra de origem mapuche que significa bandeja, morcegos. É o nome de um
recipiente usado pelos indígenas para assar grãos. Cayana, com e, é um dos nomes comuns de uma bvecilla das
Américas, mais conhecida como cuco esquilo ou cuckoo esquilo comum. Alimenta-se basicamente de vespas e
lagartas. Seu nome científico é Piaya cayana e pertence à família Cuculidae.

cayaschi
Eles são os restos das uvas que estão em um cluster após a colheita. É uma palavra que é utilizada principalmente na
Argentina.

cayata
É um sinônimo de muleta. Implemento, geralmente de madeira, que é usada para aliviar o peso nas pernas. Também
pode significar apoio pessoal, cana, bordon, bandido.

cayaya
Na América Central é um tipo de Guacharaca ou Chacharaca, uma ave da família Cracidae. Highland Guan foi
também uma ferida na pele por coçar muito, em Cuba é o nome comum de um arbusto que é semelhante da pimenta,
pertencente à família Boraginaceae.

cayena
É o nome da flor hibisco, planta ornamental de flores bonitas, também conhecido na Colômbia como San Joaquin,
cayeno ou bando. Seu nome científico é Hibiscus rosa-sinensis. Em outros países é conhecido como papo, cucarda,
papoula, flor de Jamaica. Pertence à família Malvaceae. É o nome da Capital da Guiana francesa. Também é nome
de mulher. Nome de uma canção de planícies, composta por "El Cachis" Ortegon.

cayeno
Na Colômbia é um dos nomes comuns de um arbusto ornamental. Também é conhecida como papoula, hibisco, San
Joaquin, China Rose, cucarda. Em outros países, é conhecido com outros nomes muito diferentes, no México, por
exemplo, eles chamam de Flor da Jamaica e nas Filipinas gumamela ou tacorangan . O nome científico é Hibiscus
rosa-sinensis e pertence à família Malvaceae.

cayero
Significa em relação ao Cay. Que vive em um Cay. Pertence a um recife ou a uma pequena ilha rochosa.

cayetana
Na Colômbia é uma maneira de dizer a uma mulher que ela é tranquila, é quase uma ameaça exigindo silêncio, que
não vai dar de presente para alguém. É também um nome de mulher de origem Latina e significa o protetor, forte como
uma rocha. Ele também disse que sua origem provém o adjetivo da antiga cidade italiana de Caieta, situada um pouco
ao norte de Nápoles. Seu apocope generalizada é Caya. A variante masculina é Cayetano e sua apocope é chave.

cayetana o cayetano
São nomes de pessoas. A origem do nome, seja para homens ou mulheres é grega e significa a mais bonita ou a mais
bonita, como o caso pode ser. Coloquialmente é uma maneira de se referir a uma pessoa rica, bem vestida, refinada e

também atraente.

cayetano
É um nome masculino de origem latina. Significa a pedra grande (base forte ou sólida). Seu apocope é Cayo. Na
Colômbia cayetano significa silêncio, que permanece em silêncio. Também significa que vem de Gaeta, o nome de
uma vila na Itália, na região do Lazio (então o nome original é Gaetano).

cayo
É um tipo de acidente geográfico marinho. É uma terra insular de uma extensão muito pequena. Pequena ilha.
Geralmente é arenoso, produto da degradação dos recifes de corais, cercado por praias rasas.

cayojo
É o nome de um rio em Cuba, localizado no município de Manatí, província de Las Tunas.

cayubro
É uma loira de adjetivo que significa, vermelho, vermelho. Existe a palavra cuyabro, que significa nascido na Arménia,
Quindío, na Colômbia.

cayuca
É um termo usado em Cuba, que significa cabeça. Porra, cacumen, testa, cachola, coco, testuz, mente, cérebro,
julgamento, de início, chefe, diretor, superior.

cayuco
Na Colômbia em uma canoa pequena e fina, também disse a curiara planaltos orientais.

cayuelo
Significa pequena Cay. Termo um tanto pejorativo para se referir a um pequeno Cay. O nome de um centro de férias
ecológica em Cuba, localizado no município de Pedro Ballester ( também chamado de 1 de Janeiro é ). O Cayuelos é o
nome do monumento nacional de Cuba, local do desembarque do Granma a.

cayume
É um dos nomes comuns de uma tartaruga marinha. Também recebe os nomes de tartaruga, tartaruga. Seu nome
científico é Caretta caretta e pertence à família Cheloniidae. ,

caza
Produto da caça. Barragem. Atividade realizada pelo caçador. Caçando, montanhando. Atividade que consiste em
procurar, perseguir e capturar ou matar animais selvagens. Chicoteado. Caça da inflexão. Significa espancar,
defender, pegar, desprender, capturar, apreender.

cazador
Na Colômbia, um caçador é a pessoa que está envolvida na caça. Uma pessoa que gosta de matar animais do monte.
Uma pessoa que instala armadilhas na montanha para capturar animais selvagens. Também é uma pessoa que se
dedica ao vivo de outros, notícias ou animal à espreita. Que persegue e captura.

cazadora
Na Colômbia, é uma cobra inofensiva que normalmente consome ratos e pequenos lagartos. Culebra. Seu nome
científico é Caninana e pertence à família Colubridae. Também chamado de voar, chichicua, pasacaminos, toche,
Tiger snake. Também é um tipo de jaqueta ou é uma droga, geralmente de couro usado pelos pilotos e pelos
motociclistas. Hoje é amplamente utilizado para a sua conveniência, também chamado de perfeito ou motociclista.
Seu uso como um símbolo de rebeldia é considerado e protestar. Uma mulher que é dedicada à caça, seguidor de
Diana.

cazamanza
É o nome de um rio em Portugal.

cazanazis
Agentes secretos dos países aliados que estavam envolvidos na busca, identificam e capturam nazistas.

cazolón
É uma caçarola ou paila grande. Aumentativo de caçarola.

cazona
O termo correto é casna cons. É uma palavra caseira. Significa casa muito grande.

cazón
É um dos nomes comuns que recebe uma espécie de tubarão. Pertence ao gênero Rhizoprionodon e à família
Carcharhinidae. Também é chamada de lavanderia, sardenha, jaquetón, focinho, lamia ou tollo. Algumas de suas
espécies voltam pelos rios.

cazueleja
É uma maneira depreciativa para chamar um pote de estanho. Pan ou bandeja de qualidade regular. É também um
pão de feriado mexicano, feito com ovos, queijo, farinha de trigo, fermento em pó e manteiga. Geralmente ela explode
acima o calor do forno e consumido principalmente em primeiras comunhões.

cazuro
O termo correto, usado na Espanha, é taciturno. Ele meio desajeitado, lerdo, áspero, grosseiro, vulgar e ignorante.

cáfila
Significa turfa, troll, horda, tripulação, caterva. Grupo agressivo e confuso de pessoas.

cálamo
Significa cana, cânula, pena. Fundo e oco de uma pena. Caneta para escrever (natural ou artificial) .

cálida
Na Colômbia significa quente, confortável, bonito, agradável, amigável, quente.

cálidos
Significa aconchegante, agradável, amigável. Pode se referir a ambientes ou pessoas. Plural de calor. Temperatura

alta ou moderada. Tropical, quente, abraçadores.

cáliz
É a parte da flor que compõem as sépalas. Verticilo externo de uma flor. Vaso sagrado ou litúrgico. É sinônimo de
copo, vidro de cálice, cálice.

cállate
É uma curva para calar a boca. Significa silenciar.

cállese
É uma inflexão de convocação ( Modo Imperativo). Significa mudo, mudo, esconde-se.

cálpide
Era uma espécie de jarra, jarro ou vaso da Grécia antiga. Usado parar armazenar água. Geralmente era decorado
com desenhos brilhantes e cerâmica. Também foi chamado de Cálpis ou calpis.

cámara
Na Colômbia é que um órgão legislativo composto por representantes, compreendendo juntamente com senadores no
Congresso. Antes de sequer foi chamado superior-casa do Senado. Eles são popularmente eleito. É a sala principal
da casa. Elemento óptico que é usado para capturar imagens (fotográfica, cinema, Tv). Compartimento para
resfriamento, também chamado de fresquera. Partes que divide a proa de um barco para acomodar o oficial. Nome de
uma Base Antártica Argentina.

cámbulo
A Colômbia é um dos nomes comuns de uma árvore da família Fabaceae. Também conhecido como cachingo, pisamo
e bucare ceibo. Seu nome científico é Erythrina poeppigiana.

cámpora
É um sobrenome de origem italiana. É de origem nobre (Condes de Pezzana). É abundante em Gênova, Nápoles e
Palermo. Sobrenome de um ex-presidente da Argentina, chamado Héctor José Cámpora.

cáncer
Uma doença que tem muitas nuances e pode atacar partes diferentes do corpo. É caracterizada pela formação de
tecido maligno. É uma das constelações (caranguejo). É um signo do Zodíaco (nascidos 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 norte). Em latim
significa caranguejo.

cándalo
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.

cándida
Uma pessoa que é ingênua, simples e carece de malícia. Inocente, cansado, ingênuo, incauta. Também pode
significar branco, cor de neve.

cáparra
Era o nome de uma cidade romana na província da Lusitânia. Localizava-se ao Norte da atual Extremadura, no vale do
rio Alagón. Foi também ñamada Capasa, Capera ou Capara.

cárabo
É uma variedade de coruja europeia de tamanho médio e um pouco gorda. Seu nome científico é Strix aluco e
pertence à família Strigidae.

cárcamos
É o plural de Cardoso. Significa moinho oco, vala, cova. Na Colômbia são duas construções triangulares paralelas que
permitem que um veículo para verificá-lo abaixo. É igualmente um buraco ou rachadura, ao qual é abaixada por
degraus ou escadas, que também permite verificar um veículo abaixo. Também pode ser um coletor de água de chuva.
Tipo de obras hidráulicas. Cárcamo é o nome de uma cidade no País Basco (em Euskera é Karkamu). Não ser
confundido com o anel é um parafuso de olho, gancho, gancho, Jack ou anel.

cárcava
Você quer dizer vala, vala. Rachadura ou grande ferida no chão, causada por erosão e águas escoadas.

cárdenas
É um sobrenome comum na América Latina. É o nome de uma rua ou importante Avenida de Matanzas, Cuba. Lázaro
Cárdenas foi um General da revolução mexicana.

cárdeno
Significa pálido, desbotado, esbranquiçado, lívido. Também pode significar roxo, azulado ou amortizado.

cárnicas
Relativas à carne e salsichas de carne. Indústria, que é complementada com o gado para processamento, embalagem
e distribuição de carnes e seus derivados.

cárnix
É o mesmo que guerra buzina ou trombeta de guerra. É também chamado de carnix gaulesa. uma trombeta tocou
para anunciar um ataque e assustar o inimigo.

cáspica
É uma exclamação que mostra estranheza, surpresa, admiração. Foi amplamente usado por Robin, o eterno
companheiro do Batman. Tem um significado similar ao gee.

cátodo
Polar oposto ao ânodo ( 41.; O cátodo é o polo negativo; 40-) uma bateria ou uma bateria. O cátodo é o polo que se
movem os ânions de uma dissolução.

cáucamo
Eu acho que eles podem estar perguntando sobre Caucano, sem til e com n. Se assim for, é o gentio de pessoas
nascidas no departamento de Cauca, na Colômbia.

cáucaso
É o nome de uma região, delimitada entre a Europa e a Ásia. Está localizado entre o mar Cáspio e o mar Negro.
Nome de uma cordilheira na mesma região. Na mitologia grega, Kause era o nome de um pastor que foi morto por
Cronos.

cávidos
É uma família de roedores de tamanho variado, alguns bastante grande. Caracterizado por grandes e retangulares,
cabeça quase parece desproporcional ao tamanho do corpo. Têm uma cauda muito pequena ou falta inteiramente
nele. Curiosamente, nas pernas da frente têm quatro dedos e na parte traseira apenas três. O nome técnico da família
é Cavidae e seu principal representante é a capivara, Capivara, Capivara, Capivara, eu manao lancho ou carne de
porco. Seu nome científico é Hydrochoerus hydrochaeris. Também pertencem os porquinhos da Índia, cuis ou cúrias,
os maras e o ranho.

cdmx
O correto é CDMX. É a abreviação usada para cidade do México.

cearina
Base cremosa usada como excipiente em pomadas e pomadas. É preparado com cera, parafina líquida e ozocheita ou
ceresina.

cebolla ebro
É o nome de uma cebola espanhola com Designação protegida de origem. É produzido em Fuentes del Ebro,
Zaragoza, Espanha. É uma cebola branca, de bom tamanho e quase esférica em forma.

cebollatí
É o nome de um rio e uma cidade do Uruguai, no departamento de Rocha. Rio Cebollatí deságua no Lago Merin.
Cebola branca.

cebollita
É um diminutivo de cebola. É um tipo de picles que seus ingrediente são cebolas pequenas, em conserva. Apelido ou
alias de dar aos filhos ou crianças na Argentina. Cebola era o nome do equipamento de recreio das favelas onde
Maradona foi iniciado. Cebolita é o apelido de alguns jogadores de futebol, como Cristian Rodríguez (Peñarol do
Uruguai), Carlos Alberto Giraldo Quiroga (Deportivo Pasto Colômbia) e um músico peruano do espanhol Ramón Juan
Wong Giraldo (percussionista). Tipo de penteado, especialmente em cabelo médio feminino, coletadas com uma
bamba ou cuerdita elástico na cabeça. Boneca (brinquedo), tendo recolhido o cabelo na coroa.

cebre
É uma palavra da língua catalã que significa perceber. Também pode ser usado para significar em espanhol, duro,
duro, teimoso, tenaz, teimoso, caprichoso, difícil.

cebreros
Pessoas que se dedicam à caça das zebras. É o nome de uma cidade e um município espanhol na província de Ávila.
Também a cidade perto de Madri, na Espanha. .

ceburro
É um animal equido híbrido, que é obtido a partir da travessia de zebra com burro. Também é muitas vezes chamado

de zebras ou cebroid.

cebúes
Existem algumas raças de bovinos, que são descendentes da subespécie Uro da Índia. Eles têm como chifres
principais características curtas ou ausentes, orelhas longas e caídas, uma pronúncia sobre a corcunda no ombro e
uma barbela grande. Nome científico, Bos primigenius indicus, família Bovidae.

ceca
Lugar ou lugar onde as moedas são cunhadas. Fabricação de cospeles e moedas. Por local de extensão próximo e
conhecido .

cedazo
Na Colômbia é o mesmo que o coador, peneira, xisto, tela ou peneira. Pouco de cozinha usado para separar sólidos
de líquidos.

cedazos
Plural de cedazo . Na Colômbia significa peneira, coador, cernidor, cernedor, zaranda, criba, harnero, filtro.

cedeño
O Cedeño é um apelido de origem espanhola. É o nome de dois municípios da Venezuela, um do estado de Monagas
e outro do estado de Bolívar. Na Colômbia é o nome de um corregimiento do município de Yarumal, departamento de
Antioquia. Sobrenome de dois militares venezuelanos muito importantes, um Procer de la Independencia (Manuel
Cedeño) e um líder da revolução de refino (José Gregorio Cedeño).

cedé
É uma inflexão.de ceder no modo imperativo. Significa transferência, entrega, transferência ou também permitir,
consentimento, acesso, compromisso. ( Um significado adicional é diminuir, diminuir, mitigar, atenuar).

cedi
É o nome da moeda corrente usada em Gana. Equivalente a 100 pesewas.

cedoaria
Em Botânica é o nome de uma planta e uma raiz medicinal da família Zingiberaceae e do gênero Curcuma. Tem
propriedades muito semelhantes à cúrcuma ou açafrão.

cedrales
Eles são sites onde você pode encontrar os cedros. O cedro é uma árvore de madeira muito bem. Seu nome científico
se refere-se para o cedro altura ou frio clima Cedrella montana, se falando de cedro Cedrella odorata. Todos
pertencem à família Meliaceae e são caducifólias (perdem suas folhas sazonalmente - mudando a folhagem).

cedronela
É a histização do termo Cedronella, com duplo l. Significa um aroma de limão. Deriva da palavra citronela na língua
italiana. É o nome de um gênero botânico pertencente à família Lamiaceae. Tem uma única espécie (monónópica),
cientificamente chamada de Cedronella canariensis. Recebe os nomes comuns de algaritofe, garitopa, alcanfor de
Canarias, algaritofe de Canarias, melisa de Canarias, net das Ilhas Canárias. Encontra-se nos Açores, nas Ilhas

Canárias, em Cabo Verde, na Madeira e nas Ilhas Selvagens (Macaronesia).

cedróleo
É o nome dado ao óleo que é extraído dos carvalhos. Resina de carvalho. É um produto químico de origem natural e
possui usos cosméticos, industriais e medicinais.

ceelatha
Celathra também é aceito. Era o nome de uma antiga aldeia na Grécia Central. Foi entre Teuma, Acarra e Xyniae (
Ezeros). Foi perto do Monte Othrys (Vulcão).

cefalaspis
Castellanization do termo Cephalspis. Isso significa cabeça blindada ou protegida por uma crosta ou casca. Protegido
com armadura. Era o gênero de peixes fósseis que também eram chamados de ostracodermos.

cefalemia
É um termo médico. Significa congestionamento na cabeça, congestionamento cerebral.

cefalepo
Significa com um copo na cabeça (Tuft ou para baixo). É o nome de um gênero de beija-flores que são caracterizados
por ter um copo, pão ou pluma na cabeça. Pertencem à família Trochilidae. Eles só são encontrados no sul do Brasil.

cefalorraquidea
Significa que se refere ao cérebro e à medula espinhal. Cerebrospinal. Área do Sistema Nervoso.

cefaloscopia
Significa exame ou análise do cérebro e do cérebro, ou simplesmente da cabeça. Ele é usado para determinar o QI do
paciente ou faculdades mentais.

cefalotripsia
Na Medicina é uma operação em que a cefalotribo é usada. Consiste em pressionar mecanicamente ou esmagar a
cabeça de um feto, a fim de removê-lo do útero.

cefeo
Na mitologia grega, ele era o pai de Andrômeda. Era filho de Belo e neto de Poseidon. O marido de Casiopea. O
nome de um rei de Tegea. Ele era filho do rei Aleo de Arcadia e Neera. Nome de um filho de Licurgo. Nome de uma
Constelação.

cefiros
Cefiro, Cefiros ou Zefiros, era, na mitologia grega o Deus dos ventos do oeste, os ventos alísios. Fructificador de vento,
mensageiro da primavera. Ventos fracos.

cegado
É uma curva cega. Significa deixar cego, cego, dazzle, deslumbrar. É, também, obstruir, obstrução, perto, confuso.

cegarle
Giro do cego. Significa deixar cego alguém, remover o sentido da visão, pode ser temporária ou permanentemente.
Deslumbrante, cegá-lo. Significa também encantado, Captivate, apaixonar, escurecer.

ceiba insignis
É o nome científico de grandes dimensões e folhagens decíduas. Pertence à família Malvaceae e ao gênero Ceiba.
Recebe muitos nomes comuns, de acordo com cada região. Nomes comuns incluem: Vara de garrafa, árvore de lã,
árvore de seda, árvore de mamadeira, barriga, bêbado, bêbado branco, chorisia, yuchán, yuchán, algodão, vara de
barriga, painera tree, painera atual, painero, pente, toborochi branco, toborochi branco, paina de seda, brasil ceiba,
kapok. É endêmico do Peru e bolívia.

ceica
CEICA é escrito incorretamente e deve ser escrito como 8es CEICA acrônimo ). sendo o seu significado: o termo
correto é CEICA, pois é uma sigla que é a Comissão Ecumênica das igrejas cristãs na Argentina.

ceix
Ceix é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Ceix; ou" Ceice ). "sendo o seu significado:"<br>Ceix ou
Ceice foi um rei de Trachis, genro de Eolo Deus dos ventos, se casar com a filha dele, Alcione, com quem teve 2 filhos:
Hippasus e fiapos.

ceja
Na Colômbia é o cume de uma montanha, o topo da montanha ou cordilheira. Topo, cimeira. A sobrancelha é um
município no departamento de Antioquia, na Colômbia. Em Anastomia, arco supercílio é em cima dos olhos. Landform
em Albacete, Espanha. Área perto de El Alto (Bolívia). SOBRANCELHA é também a sigla do centro de estudos
jurídicos das Américas. Último nome no México. Jackeline sobrancelha Romero é uma botânica mexicana. Parte
superior de uma parede ou uma parede.

cejar
Deixa de dizer, ceder, recolhimento, refazer, andando para trás, clicla. Soltar, deslizar, render, render-se.

cejo
Um cejo é uma nuvem ou cortina de água que você pode ver a distância ( 41 chuva distante. É uma inflexão do cejar.
Significa retrocesso, ceder, clicla, retiro, recolhimento.

celaje
Sulcos céu nuvens muito ralos. Na Colômbia, usamo-lo como sinônimo com sombra, eu dica, dica, dica, fantasma,
impressão, sensação, forro de prata.

celajes
Plural de celage . Significa relativo ao céu. Conjunto de nuvens fracas no céu. geralmente de cores diferentes.
Também pode estar relacionado ao ciúme. Claraboias de um telhado. Algo que é exibido, mas não completamente,
que é exibido às vezes. Sombras, flashes. dicas, oozes, vislumbres, fantasmas, impressões, sensações, rachaduras.

celal
É um nome masculino de origem turca. Pode significar fúria, raiva, vingança ou também modesto. Nome de um
ex-presidente da Turquia cujo nome completo era Mahmut Celal Bayar.

celastrales
É o nome de uma Ordem vegetal, que é composta por 3 famílias de plantas : Celastraceae , Parnassiaceae e
Lepidobotryaceae . Eles também podem ser chamados brexies ou parnassials.

celaya
Celaya é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Celaya (é o nome)." sendo seu significado: nome de solteira
de poeta espanhol chamado Rafael Gabriel Mugica Celaya (pseudônimo Gabriel Celaya). Entre outras obras: o resto é
silêncio, poesia urgente. Cidade do México e o Los Cajeteros, Los Toros apelidado de clube de futebol da cidade. Eles
desempenham actualmente em ascensão.

celebraciones
Significa que as manifestações de alegria, folia, comemoração, festa, lembrança, lembrança. Um ato que é realizado a
fim de celebrar, louvar ou homenagear algo ou alguém.

celena
Nome de um cantor colombiano da juventude. O nome da mulher de origem grega e significa Lua, ou o do céu,
também significa luz noturna ou o que brilha no oscubirdad (ou noite). Variantes Celene ou Selena.

celeste
É um nome de mulher de origem Latina e significa que vem dos céus. Variante do céu. Nome de uma novela com
versões em vários países de língua espanhola.

celestes
Isso significa azul claro. Apelido de uruguaios selecionados em qualquer esporte. Relacionados com o céu ou a cor do
céu. Uruguaios, Charrua.

celestina
Em botânica Celestina é o nome de duas plantas diferentes. O primeiro é Jasminum fruticans, que é um arbusto
conhecido como jasmim selvagem, óleo ou bojecillo. Abunda em Espanha como sub-bosque de carvalhos, pertence à
família Oleaceae. O outro é o Achillea millefolium que é uma planta herbácea conhecida como Yarrow, colchão pobre,
cientoenrama, maquilea, pertence à família Asteraceae.

celeutea
Significa protetor de estradas, viajantes ou viagens. Refere-se a uma das virtudes de Athena, na mitologia da Grécia
antiga. Este nome foi mais comumente usado em Esparta.

celia
É o nome de uma mulher de origem latina. Significa aquele que nasceu em Célio, uma das 7 colinas de Roma. Nome
de uma famosa cantora cubana, chamada Celi Cruz.

celio
É um nome masculino de origem latina. Refere-se ao que é nativo de uma das 7 colinas de Roma. Celia (feminino) e
celiar variantes. Na Colômbia dizemos Célio para alguém muito calmo, despreocupado ou quieto.

celita

É um composto químico que também é chamado de aluminato Tricálum. É um dos principais componentes do cimento.
Meio diminutivo e familiar de chamar Celia.

cella
É o nome de um município espanhol na província de Teruel (Aragón). Neste lugar foi feita uma das primeiras
transferências de bacias, por meio de um aqueduto. Em Arquitetura é o mesmo que naos, que é uma câmara interior
de um templo (nave).

celo
Significa estro, período de ovulação e cópula entre animais. Também significa ânsia, interesse, cuidado, cuidado.
Outro significado admitido é inveja, suspeita, apetite, desejo, ganância, rivalidade.

celogenio
Em italiano é uma forma de chamar a paca, lapa, guartinaja ou guagua. É um mamífero de roedores de médio porte da
América do Sul. Eles pertencem à família Cuniculidae.

celos
É o sentimento experimentado por uma pessoa, quando você acredita ou suspeita que o seu ente querido se trai ou
está querendo outra pessoa. Desconfiança, insegurança, desconfiança, insegurança, desconfiança no sentido.

celoseda
É uma forma de gíria de dizer que é moderada com ciúmes, controlando o ciúme.

celota
Você também pode usar zelota ou zelote. É o nome dado a um judeu ortodoxo praticante. Judeu muito rígido. Um
apelido que Jesus impôs a um de seus apóstolos (Simão).

celotex
É o nome de uma fibra de madeira clomerated, compactável. É usado como um cimbra e produzido por uma empresa
de mesmo nome. Nome de um isolante térmico que ocorre naturalmente.

celotipia
Significa ciúme doentio. Paixão que desperta ciúmes. Também é considerada como uma inveja levada ao extremo.

celtina
É o nome de uma borboleta de manchas amarelas e pretas. Pertence à família Ithomiidae e seu nome científico é
Dircenna Dero. Encontra-se nas Américas do México à Argentina. Nome de uma peça de música interpretada por
Alain Barriere.

celular
Telemóvel. Telefone portátil. Também significa em relação à célula.

celumóvil
É uma das formas de ligar para celular, celular ou celular. Na Colômbia também foi o nome da primeira empresa a

prestar o serviço de celular.

cemino
Na Argentina é um sobrenome de origem italiana. Sobrenome de um ex-diretor da equipe do Instituto de Córdoba,
chamado Santiago Cemino.

cemí
Na cultura Taína ou Arahuaca significa espírito, didade. Ele também pode ser o ídolo que os representa.

cemos
cemos escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 CEMOS; é um acrônimo )" sendo seu
significado:<br>CEMOS é um acrônimo do centro de estudos do movimento operário e socialista, México D.F.

cempsios
Nos tempos antigos era um porto e uma aldeia em Espanha, que acolheu e apoiou os cartagineses. Eram aliados dos
Cuneos e presumiam que a umidade se seguiu.

cenagal
Significa lugar onde existem pântanos. Site ou local onde os sedimentos, a lagoa. Homem pantaneiro pântano,
atoleiro, barrial, atoleiro tem, quagmire, enterradero.

cenas
É uma inflexão do jantar. Isso significa comer, consumir a ração da noite.

cenceño
Significa que é magro, magro ou muito magro. Você pode se referir a uma pessoa, animal, planta (especialmente
lianas ou cipós) e até as coisas (um fio).

cendales
Plural de Cendal, que é um tecido de seda muito fino e transparente. Véu fino e transparente. Linho fino. Você
também pode usar Sendal, sandália ou sandália. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola.

cendrocitta
O termo correto é Dendocitta. Significa corvo das árvores. É o nome de um género de aves da família Corvidae. Eles
são típicos do sudeste da Ásia, Sumatra e Bornéo.

cenefa
Tiras de cores que são colocadas sobre as zebras de blusas. A fita guarnição na parte superior de uma parede, pode
ser cerâmica, papel ou uma faixa pintada de cor. Na Colômbia, quer dizer borda, afiação, ourela, lista, franja, tira,
leilão, iliotibial, rebordete, lancil.

cenefovia
cenefovia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xenofobia", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
xenofobia, que significa ódio ou fobia aos estrangeiros de loa. É uma forma de nacionalismo muito mal interpretada.

cenefovia
cenefovia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Xenofobia", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
xenofobia, que significa ódio ou fobia aos estrangeiros de loa. É uma forma de nacionalismo muito mal interpretada.

ceneque
Significa pão pequeno, muffin, pedaço de pão. Pode ser considerado sinônimo de mendigo.

cenizarios
Pequenas urnas em que as cinzas são armazenadas.

cenizo
Significa cinza. É também o nome de um pequeno arbusto na Colômbia. Seu nome científico é Achyrocline bogotensis
e é da família Asteraceae. Eles também chamam várias plantas dos gêneros Abarema e Adenocarpus da família
Fabaceae e outras do gênero Chenopodium e da família Chenopodiaceae. Cenizo era o apelido de Jorge Amado
Nunes pela cor de seu cabelo.

cenobita
Vivendo isolado, sozinho ou na aposentadoria. Que vive em um monastério ou um convento. Significa eremita,
eremita, anacoreta, monge, penitente, cenobita.

cenotafios
Cenotaph plural. Significa túmulo vazio ou monumento fúnebre erguido em nome de alguém falecido. Cripta vazia.

cenoyo de mar
É um dos nomes comuns de uma planta, comum nas costas asturianas. Também é conhecido como unha de cachorro,
salsa do mar, crista do mar ou erva-doce do mar. Seu nome científico é Crithmum maritimum e pertence à família
Umbelliferae.

censo
Sistema de pesquisa ou consulta usada para saber o que existe de população em um território e quais são suas
condições de vida. Registo, inquérito, lista, lista, registrar, registro, relação, inventário, cadastro.

censura
Trata-se da ação de excluir ou modificar algo que se destina ao público, de acordo com as regras previamente
estabelecidas. Significa escrúpulos, censura, objeção, crítica, diatribe, detração. Também pode significar murmuração,
opinião, julgamento.

censurada
Significa proibido, condenado, criticado, repreendido. É uma inflexão para censurar, o que significa falhar, condenar,
criticar, proibir.

censuras
É uma inflexão do censor. Significa corrigir, excluir, expurgar, alterar, proibir, criticar, condenar, culpar, admoestar,
sussurrar.

centaurus
É uma palavra latina que significa Centauro. Pode se referir à Constelação, uma de suas estrelas ou a ser mitológica
(um cavalo com tronco e cabeça humana).

centavera
No Equador significa uma pessoa conformista, que se contenta com minúcias ou pequenas coisas. Cicatrizes ou
moedas, pequena carteira para armazenar moedas ou dinheiro simples. Também no Equador, centavera ou centaveria
é um pequeno curral onde você tem animais de estimação à venda e que geram pequena renda.

centavería
Relação ao lidar com dinheiro só com moedas de denominações baixas, moedas de um centavo ou centavos (a moeda
de circulação inferior na Colômbia é 50 pesos). No Equador significa curral, celeiro, estável, dobra, dobra.

centella
Na Colômbia, usamos a palavra spark como um adjetivo para dizer rápido, rápido, rápido. Estrela cadente, faísca de
um raio, relâmpago, meteoro,. Significa também que brilha, brilhante, brilhante.

centenario
Significa que tem 100 anos. Ciclo de cem anos. Período de tempo equivalente a um século ou cem anos. Por uma
extensão muito antiga, muito antiga, mais de 100 anos, mais de um século. . Nome de um parque e um bairro de
Ibagué. Nome de um Estádio de Montevidéu, uruguai. Nome do Estádio Armênio, na Colômbia.

centeno
É o nome de uma planta de grama e um grão utilizado na alimentação. O nome científico é Secale cereale e pertence
à família Poaceae. Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É também o nome de locais em Cuba e
Argentina. É usado para fazer farinha e pão.

centenos
Eles estão muito perto das plantas de grama de cevada. É crescido para grãos e pecuária forragens. Este cereal é
fermentado para fazer os espíritos como vodca, conhaque e cerveja. Seu nome científico é Secale cereale é a família
Poaceae. Farinha para alimentar também são extraídos de centeio.

centén
O centen ou centen Segovia é uma moeda antiga que foi equivalente a 100 contos. Apenas sete em 1609 foram
inventados e a maior e mais valioso da moeda mundial é considerado.

centésima
Significa que, na ordem de chegada, é o número um cem ( 100 ° 41. Também significa que é uma parte em um total de
100 ( 1/100 ou 0, 01 ).

centésimo
É sinônimo com a penny.

centiare
Não é a palavra espanhola mas Português. Uma medida de terra no valor de um metro quadrado (m2) é ou uma

centésima parte de uma região. Sua abreviação é ca. Em espanhol há o termo centiarea, que é a centésima parte de
uma região, mas usamos o metro quadrado mais.

centli
Na língua náuatle, Centli significa espiga secado e curado, geralmente reservados como uma semente de milho.

central
Na Colômbia, dizemos central para uma estação de energia. Isso significa que ele está localizado na parte central de
um território, no centro, que defende o basic, essencial, fundamental capital, sede, polo, berço, base, sede, sede.

centricas
O termo correto é central, com telha. Plural de central . Significa que estão no centro. Central. Pode significar urbano,
cidadão, freqüentado, lotado.

centros de carga mantenimiento
É a área de uma fábrica ou um armazém onde os reparos são feitos para equipes de upload e download.

cenza
Cenza é o nome de um rio na província de Ourense, na Espanha. É também o nome de uma barragem ou reservatório
e um pântano.

cenzontle
É uma maneira de chamar uma ave canora no México. É bem conhecido como sinsonte, tem uma canção muito
melodiosa e pode imitar muitos sons muito diferentes. Seu nome científico é Mimus polyglottos e pertence à família
Mimidae.

ceñirse
Significa conjunto é ajustado ou apertado. Significa ajustar, limitada, obedecer, estar de acordo.

ceño
Quer dizer que franzir a testa, espaço entre as sobrancelhas. Significa também o enrugamento, sinal, Abner, gesto,
sorriso. Cavalaria é um anel ou grampo, cinto ou cinturão. É o aspecto do rosto ou cor da pele.

cepa
Significa origem raiz, berço. De onde vem. Corrida, linhagem, tronco. Parte do tronco que é subterrâneo e se junta
com a raiz.

cepedano
Significa seguidor de Cepeda, admirador do Cepeda. Sobre Cepeda.

cepillar
Na Colômbia quer dizer massagem com um pincel ou algo com um pincel limpo. Use o avião de plaina, o pincel, o
pincel ou o cerdamen. Também em forma coloquial que significa louvor, louvor, louvor, mais liso, lisonjar, louvor.

cepo
Na Colômbia, é um dispositivo inventado por entidades em trânsito para imobilizar um veículo mal estacionado.
Ancestral indígena utensílio feito de madeira, que algemar um detento a punição da pessoa merecedora. Indígenas
para criar uma instância de tortura.

cepo colombiano
É o nome dado a um dispositivo inventado por autoridades de trânsito para imobilizar veículos.

ceprenar
É o ato de usar o cepren. O cepren é uma alavanca. Use uma alavanca para mover algo pesado.

ceratolita
É um tipo de moluscos fósseis petrificados que tinha forma de chifre.

ceratophora
Significa com sepals curtos. É um certo tipo de flor. É também um gênero de lagartos que têm uma pequena escala de
couro acima da boca, o que lhes permite remexer para o alimento. Pertencem à família Agamidae.

ceratopipra
É um género de aves que inclui o manaquines de chifres. Eles também são referidos como saltar, copetones,
copetones ou copetones manaquines. A palavra latina e é formada a partir de raízes keratos (trompa) e pripa
(manaqui). São aves da região Neotropical (a maioria são entre Panamá e Brasil).

ceratosauro
Quer dizer, dinossauro ou Agulhão com chifre. Tecnicamente chamado de ceratossauros. Era o nome de um réptil do
período Jurássico. Eu tinha os ossos da pelve juntos.

ceratotherium
Significa besta rinoceronte, ou besta com chifre no nariz. É o gênero do rinoceronte branco. pertence à família
Rhinocerotidae.

ceraunófono
É um dispositivo que mede a intensidade do ruído causado por um trovão. Vem da raiz grega kheraunis (relâmpago,
Trovão) e phonos (barulho, som).

cerátites
O termo correto é Ceratites, sem sotaque. É um tipo de fóssil de molusco, possuía conchas ou cascas e tinha a forma
de ferradura. Tipo de amonitas.

cerbatana
É uma arma usada por indígenas que consiste de um tubo ou Canute, que são lançados dardos ou setas envenenadas,
impulsionado pela boca. Usado para caçar aves e pequenos mamíferos. Bodoquera.

cerberus

Significa demônio do buraco. Cão mítico de três cabeças que vigiou a entrada do inverno, do inferno ou do submundo.
Pode Cerberus. É também o nome de uma proteína encontrada em girinos e o nome de um gênero de serpentes na
família homalopsidae.

cercenar
É a ação de corte ou amputar uma extremidade de alguma coisa. Isso é apagar um ponto ou um fim, cortar, mutilar,
cortar, reduzir, limitar, excluir parte de um texto. Cortar é também aparar ou limitar um orçamento.

cercomacra
É uma palavra latina que significa cauda longa. cauda de kerkos e makra longo. É um género de ave da família
Thamnophilidae, que compreende aproximadamente 234 espécies e que são comumente conhecidos como
formigueiros, antwrens, Thamnophilidae, bataritos, tiluchies ou ojosdefuego.

cercomela
Era uma antiga forma de chamar um género de insetívoro pássaros, também chamados de armadilhas. Eles
pertencem à família Muscicapidae, e agora o gênero é chamado Emarginata.

cercopinos
É um hispanicization de um termo taxonômico, em biologia de insetos e entomologia. Você pode derivar de
Cercopinidae ou Cercopidae. Normalmente eles são pragas de culturas, são hemípteros fitófagos e é conhecidos
como cigarrinhas.

cercotrichas
Significa que aumentar ou levantar o rabo. É um gênero de aves conhecidas como fazendo fora tico. Eles são
algumas aves insetívoras da família Muscicapidae. Cercotrichas é o novo nome do gênero, como costumava ser
chamado Cercotrichas. Eles são típicos do continente africano.

cerdamen
Significa grupo de cerdas ou cabelos, unidos em um pacote e com um fim determinado. Escova, escova, escova,
implemento que é usado para pintura. Escova larga. Escova, escova, escova, escova.

cerdas
Plural de porca. Pode significar porco fêmea. Marranas, porcos, porcos. Também pode significar cêlos, cabelos
grossos.

cerdo
É o nome de um animal de estimação que também conhecemos como marran, porco, porco, porco, porco, porco,
porco. Seu nome científico é Sus scrofa ssp. domesticado (embora Sua domestica ou Sus domesticus é permitido e
Seu scrofa é deixado, apenas para o javali). Pertence à família Suidae. Nome da esposa de Foroneo um personagem
mítico de Argos, na Grécia Antiga. Por extensão, é usado para significar sujo, inrateado, zafio ou vil, ruína, desprezível.
Uma pessoa muito comum e suja. . Pessoa que come tudo e demais (doce) .

cerdo puerco cochino
Na Colômbia são sinônimo de porco, Leitão ou sujo (ou rude).

ceremonias
É o plural de cerimônia. É sinônimo de função solene cerimônia, rito, protocolo, festa, celebração, pompa, cortesia,
reverência, pleitesias.

cerero
É o nome dado a qualquer pessoa que fabrica, trabalha ou vende cera. Que ela fabrica e vende velas e velas.

cereros
Uma pessoa que fabrica, vende ou trabalha com cera. Espermero, pessoa que fabrica ou vende o esperma, velas ou
velas.

ceres
É chamado de planeta anão. É o maior de todos os asteroides se movendo em torno do sol em todo o sistema solar.
Deusa da agricultura e do campo, na mitologia romana. Na Colômbia, CERES é a sigla dos centros regionais de
ensino superior.

ceresina
É cera mineral ou parafina natural. Significa que dói ou cheira a cera. É o nome de um mineral. Outro nome com o
qual é conhecido é ozoquerita.

cereta
Ceretà é um sobrenome de origem italiana. Laura Ceretà foi um grande humanista do século XV. Sereta s, é um saco
usado pelas mulheres para ir à praia, de férias.

cerete
Cereté escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cerete ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
cutia. É o nome de um município da Colômbia, no departamento de Córdoba.

cerezas
Além dos frutos da árvore de cereja, cerejas são as decorações que são colocadas para uma sobremesa. Na Colômbia
o cereja também significa a napa, sobreposições, atadura, que são como prêmios adicionado uma compra.

cerilla
Na Colômbia significa, fósforo, vela, fogo, fogo.

cerimán
É uma planta parasita escalada que é caracterizada por folhas força suficiente. Seu nome científico é Monstera
confortáveis e é da família das aráceas. Também dizem que a costela de Adão, um tiro ou quebrada lâmina. Alguns
Diptera que geralmente polinizam suas flores removido um idêntico ao extracto da Chanel Perfume não perfumado. 5.

cerita
São minerais que têm como cério elemento principal, existem dois aprovados pelo IMA ( 41 de associação de
mineralogia internacional; lantânio contendo uma e outra contendo ítrio. Eles são levemente radioativos.

cerna
O nome de um partido político na Galiza, criado pela irmandade Anova-nacionalista. É um sobrenome espanhol de
origem galega. O antigo presidente guatemalteco, chamado sobrenome de Vicente Cerna. É o nome de várias
aldeias (Croácia, Hungria e Roménia) e vários rios da Romênia, afluente do Rio Danúbio.

cerneazen
cerneazen é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cerneasen" no sentido de:<br>O termo correto é
cerneasen. É uma inflexão da cerner. Significa passar por uma peneira, passam por uma triagem de máquinas.
Peneire, Peneire, peneirar, depurar, separar, soar, plano, subir.

cernedor
É a mesma coisa que eu estou cedendo. Na Colômbia significa peneira, coador, cernidor, zaranda, criba, harnero,
filtro.

cerner
Isso significa passar um material através de um coador, xisto ou peneira, a fim de separar a parte grossa do petite.
Triagem, Peneire, coar, peneirar, Peneire, depurar, separar, escolher.

cernia
O termo correto deve ser tilde cernía . É uma inflexão cerner ou cernir. Significa separar, peneirar, passar por um
cedazo ou peneira, tremer, triagem, depuração, examinar, olhar, observar. Voe, levante-se.

cernicalo
O termo correto é kestrel, com tilde. É um dos nomes comuns que recebe um tipo muito comum de falcão. Seu nome
científico pode ser Falco sparverius e pertence à família falconidae. Outros nomes comuns que recebe são: falcão,
falcão, falcão comum, falcão comum, whoseyo, kestrel, falcão ou chilico. O nome é devido à qualidade que tem que
pairar no ar ou se suspender no ar, a fim de caçar sua presa.

cernidor
Na Colômbia, é o mesmo que peneira, peneira, coador ou peneira. Cozinha item usada para peneirar ou coar.

cernir
Significa fazer um material através de um coador ou peneira, xisto. Triagem, cerner, estirpe, Peneire, Peneire, depurar,
separar, escolher.

cernícalo
KESTREL em algumas partes da Colômbia é um nome comum para um pássaro, também chamado garrapatero
(ani-de-bico-Groove, família Cuculidae). Na Europa e especialmente na Espanha, diz Kestrel para uma família
pequena ave de rapina de falcões (Falco tinnunculus, família Falconidae). Na América ele diz Kestrel para halconcillo,
uma pequena ave de rapina. É também chamado colorado halconcito ou La (Falco sparverius).

cernnunos
cernnunos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Cernunnos", sendo o seu significado: o termo correto é
Cernunnos. Cernunnos é o nome convencional dado nos estudos celtas às representações do "Deus com chifres" do
politeísmo celta. Cernunnos era um Deus celta do submundo, vida, animais, abundância e fertilidade.

cerno
É um nó de um tronco. Lugar onde sai os ramos de um tronco de árvore. Tipo de ritual antigo Cup.

cero
Este é um inteiro de propriedade uniforme. Só que representa nulidade ou vazio. Falta de elementos. Representação
numérica de um conjunto vazio . Nada.

cerra el pico
É uma forma coloquial e rude para pedir a alguém para manter o silêncio, que é a rua e não é impertinente. É igual a
calar a caneca. Cala a boca, vamos ouvir. Cale a boca.

cerrar el pico
Na Colômbia a expressão " Feche o pico " significa fechar a boca, Cala a boca, para de falar. Mudo, mudo.

cerrero
Na Colômbia é café escuro, sem açúcar.

cerro
É uma montanha de baixa altitude em terreno montanhoso. Hill, colina, elevação, collado, montecillo, altozano.

certidumbres
Plural de certeza. Significa certeza, segurança, convicção.

cerúleo
Ou seja a luz azul, que é de cor azul ou azul de céu claro. Cor do céu claro e limpo de nuvens.

cervantes
Sobrenome de origem espanhola, o nome de muitas escolas e colégios na América Latina. Sobrenome do maior e
mais famoso escritor da língua castelhana, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Nome comum dado na Colômbia,
especialmente nas planícies do leste para um tamanho médio, como o gato de gato-Maracajá. Diz gato cervantes,
Bobcat, Galeria do jaguatirica, gato Doggy, jaguarundi e jaguatirica. Seu nome científico é Puma yagouaroundi e
pertence à família Felidae. Eu estava anteriormente classificado no gênero Herpailurus, que significa gato raro. Ele
geralmente não é malhado e tem tons escuros de marrons. Existem duas outras espécies semelhantes que você pode
estar confuso na Colômbia: jaguatirica, jaguarcito ou canaguaro (Leopardus pardalis) e o gato-Maracajá, Maracay, gato
tigre ou caucel (Leopardus wiedii). Ambas as espécies pertencem à família Felidae.

cervatana
O termo correto é zarabatana (com b). É uma arma usada por indígenas que consiste de um tubo ou Canute, que são
lançados dardos ou setas envenenadas, impulsionado pela boca. Usado para caçar aves e pequenos mamíferos.
Bodoquera.

cervecillas
Isto é o que o amiguillos tomado na Colômbia. Politas, cervejas.

cervelas
É uma palavra francesa. Significa de cachorros, cães, ( ) de salsichas. Frios de carne.

cerveza ligera inglesa
É o significado de amargo.

cervezas
Plural de cerveja. Bebida alcoólica amarga produzido através da fermentação de grãos brotos de cevada. Polas,
chevas, chelas, meninas, birrias, cervejas, pedaleiras, amargo, frio, zarabatanas, loiras, supias. Nome de uma planta
da família Cannabaceae. Seu nome científico é Humulus lupulus. É também conhecido como saltos, betiguera,
canamiza, Cipó Selvagem.

cervilera
Significa que protege o colo do útero. Capacete, capataz. Protege a cabeça.

cervunas
Espinheiro, relativo para o veado. Quer dizer que a pele é escura e zaino. A cor de cervo ou veado.

ceseña
Cesena é um sobrenome no sul de Baja California, México e tem cerca de 300 anos de raízes na região. Seseña é um
município espanhol na província de Toledo, parte da comunidade autónoma de Castilla - La Mancha.

cesiones
Plural de atribuição. Ação e efeito de rendimento. Significa transferência, mover, dar, doar, transferir, abdicar,
demitir-se. Transferência dos direitos de uma pessoa para outra.

cespitosa
Isso significa que se parece com grama, que cresce como a grama ou a grama. Plantas que crescem muito denso,
espesso como pastagem ou grama. Plantas de rizomas curtos, que desenvolvem facilitam a formação de um tapete de
vegetação.

cespitoso
Significa que tem a forma de uma almofada ou um gramado. É o nome que recebe uma forma de plantas,
especialmente gramíneas, que adquirem uma forma de almofada.

cestón
Em arquitetura e engenharia é uma cesta cheia de terra ou pedras usadas em fortificações. Gabião, grande cesto.

ceteraque
É o antigo nome dado a um tipo de feto, que tinha usos medicinais. Também chamado de pulipodio, ceterach,
charranguilla, avenca, doradilla dourado. Cataplasmas foram feitas com o ceteraque. Seu nome científico é Ceterach
officinarum ou Asplenium ceterach e pertence à família Aspleniaceae.

cetes

Eles são certificados do tesouro. Eles são instrumentos de dívida do portador emitidos pelo Governo Federal no
México. Na Colômbia, também existem e são chamados chás ou CETES.

cetico
É outro nome que está na Colômbia para uma árvore. Seu nome científico é Cecropia nigra e pertence à família
Urticaceae (anteriormente foi classificada na família Moraceae). Ele também recebe os nomes de yarumo, cecropia,
ambaibo, ambay, yagrumo, grayumbo, yarumo ou guarumo. Pertence ao gênero Cecropia. Cetico, com sotaque, é um
ácido extraído de cetina (esperma ou gordura das baleias).

cetina
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de um município espanhol na província de Saragoça.
É o nome de um rio na Croácia. Nome do esperma ou gordura que é extraída das baleias.

cetí
Em Puerto Rico é o nome de um peixinho pequeno e transparente de água doce que deliciosos pratos são preparados
especialmente os pastéis. Seu nome científico é Pellone blenckeriana.

ceto
É o nome de uma constelação, também chamado de Cetus, a baleia. Ceto é também o nome de uma cidade italiana
que é na província de Brescia (região da Lombardia). É o nome de um objeto astronômico transneptuniano. O nome
da deusa do mar na mitologia grega.

ceto
Era o nome de uma figura de urso-musta marinha acusada de matar Cassiopeia, na mitologia grega. Ela foi morta por
Perseu. É o nome de uma Constelação, também chamada Cetus ou A Baleia. Ceto também é o nome de uma vila
italiana que permanece na província de Brescia (Região da Lombardia). É o nome de um objeto astronômico
transamericano. Nome da deusa do mar na mitologia grega.

cetodóntidos
Em zoologia é um grupo de cetáceos que são carnívoros. Eles são os cetáceos têm dentes ao invés de barbas de
baleia. Eles também são chamados cetáceos dos dentes. A eles pertencem as baleias piloto, cachalotes. golfinhos,
orcas, baleias de bico e narvais.

cetología
É o ramo da zoologia que estuda os cetáceos.

cetotariana
É uma nova maneira de perder peso aparentemente muito eficiente. Em Essência é uma combinação de vários tipos
de dietas consideradas eficazes, a base primária é eliminar a ingestão de carboidratos, forçar o corpo a consumir suas
próprias gorduras, um processo chamado cetose. É abundante em gordura e moderada em proteínas. É considerada
uma combinação de dietas cetogênicas e vegetarianas. Também geralmente inclui plantas que são consideradas
queimadores de gordura. .

cetotherium
Significa baleia besta ou besta baleia. Era um cetáceos extinto que viveu no Miocene e no pliocene e é considerado
antepassado das baleias atuais.

cetrero
Uma pessoa que está envolvida na falcoaria a caça com falcões ou aves de rapina. Que você tem... ou usa aves de
rapina.

ceuco
Na Colômbia é o nome de uma empresa dedicada a produtos lácteos. Ela está sediada no município de Cogua, o vale
de Ubaté.

céfiro
Vento fraco de oeste. Na mitologia grega, filho de Eos e Astreu, considerado o Dios vento do oeste, protetor dos
marinheiros e o mensageiro da primavera.

céfiros
Ventos, brisas, barracas. Eles são os anunciantes na primavera.

célibe
A pessoa que pratica o celibato. Uma pessoa que não é casada. Despedida de solteiro. Pessoa que permanece
solteira, pelos votos religiosos não é casada e não tem relações sexuais.

células disqueratosicas basales
células basais de disqueratosicas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Disqueratósicas", sendo o seu
significado:<br>Em Odontologia são o mesmo dos Civette. A histopatologia da oral Lichen Planus, são lesões
decorrentes no epitélio.

cémade
É uma maneira de chamar um fawn ou criar um veado. Criação de veados. Classe de veados.

cércalo
É uma inflexão para cercar. Imperativo para cercar. Significa proteger, encurralar, confinar, cercar, sitiar, isolar,
encurralar, sitiar, bloquear. Proteja-o, encurte-o, siga-o, role-o, confunda-o, isole-o, encurrale-o, assá-lo, trancá-lo.

cha no yu
Age é o nome da cerimônia do chá japonesa.

chabacano
É um dos nomes dados ao fruto de uma variedade de Damasco, da espécie Prunus Armeniaca. Pêssego de baixa
qualidade. Na Colômbia é usado para indicar algo ou alguém que é áspero, ordinário, vulgar, simples, ramploon,
suficiente.

chabán
Na Argentina é um sobrenome. Apelido de empresário argentino, promotor de rock e ator, chamado Emir Omar
Chabán. Ele era o gerente de uma boate de Buenos Aires, onde uma grande tragédia aconteceu a partir de um
incêndio.

chabelita
É uma forma coloquial e familiar chamada Isabel. Usado Chavelita ou Chabelita. Forma de coloquialmente chamada
cerveja.

chabelo
Chabelo é uma personagem de quadrinhos, interpretada pelo comediante mexicano e humorista ator Xavier López
Rodríguez, curiosamente nascido em Chicago.

chabisque
Chabisque significa homem Pantaneiro, pântano, pântano, atoleiro tem. Solo percolado. Produto de barro de um
movimento de massas de terra, causado pelo excesso de chuva.

chabola
Significa cabana, cabana, casa ou casa de construção simples e muito humilde. Rancho.

chabolista
É o nome dado ao morador de uma casa muito humilde. pessoa que vive em um rancho, barraco, cabana ou barraco.

chaborro
Na Colômbia significa bêbado, bêbado. É a alteração da ordem das letras da palavra e tem o mesmo significado.

chabón
Chabon significa rapaz, jovem, pessoa que não é conhecida pelo nome de ( Na Argentina, ). Eu cara ou chavon
também é rapaz, rapaz no México. Chavon ou Altos de Chavón é um local turístico e o nome de um rio da República
Dominicana, perto de La Romana.

chabuco
É o nome artístico do cantor vallenato colombiano. Seu nome completo é José Martínez de Darío. A palavra como um
substantivo, significa cuco, calcinha, calcinha, fio dental (vestuário interior feminino).

chaburro
Chaburro é uma maneira ofensiva de se referir a uma oposição venezuelana de Hugo Chávez. Eles também fazem
hoje a dizer Maburro, referindo-se a Nicolas Maduro. Em ambos os casos, eles tentam burrros.

chac col
São termos em molho de milho vermelho significado língua maia. Cabana, Chak ou Chac em língua maia significa
vermelho, avermelhado. A caldeirada é preparada com carne de aves e avermelhado.

chaca
É um dos distritos da província de Huanta, departamento de Ayacucho, no Peru. Na República Dominicana é um milho
doce. Na Colômbia é o apelido de um jogador de futebol. No Chile e no México é um molusco.

chacah
É uma palavra maia de origem. Era o nome de um guerreiro lendário, que também se chamava Kinich. Na América

Central é um dos nomes comuns de uma árvore, que na Colômbia é conhecida como índio nu ou carate. Seu nome
científico é Bursera simaruba e pertence à família Burseraceae. Também é comumente chamado de mulato, jiote,
jiñocuabo, chaká, encuero ou almíscar. Pode significar em grande língua indígena, corpulento, forte.

chacaj
chacaj é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Chacaj ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Chacaj ( nome próprio ). É um sobrenome de origem indiana. É também o nome de uma pequena cidade no município
de Emiliano Zapata, Tabasco, México.

chacal
É um dos nomes comuns de um animal semelhante a um lobo, mas menor. Seu nome científico é Canis aureus e
pertence à família aninhada. Apelido de um terrorista venezuelano chamado Ilyich Ramirez Sanchez, que está preso
na França. Uma pessoa sedenta de sangue. Nome de um filme dirigido por Fred Zinnemann.

chacalear
Significa roubar, apropriar-se de outras pessoas. Faça o mal, aja como um chacal.

chacalear, chacal
No México chacalear está roubando e rater chacal. O chacal é um mamífero carnívoro africano. É semelhante ao
coiote, mas menor em tamanho. Apelido de terrorista venezuelano.

chacalele
É um brinquedo muito simples, feito com um botão e um cabo cruzado, para girá-lo. Também chamamos de
campainha. É perigoso para crianças pequenas. Na América Central, dizer chacalele em uma gíria de maneira é
coração, manga. Significa também o relógio de pulso.

chacales
Pessoas que se dedicam a Rob e roubam. Canídeo semelhante ao lobo, mas menor. No México, dizem chacais de
camarão ou camarão de água doce.

chacalito
Chacal diminutivo. Pessoa agressiva, ensino médio, pendenciera. Pessoa que se mantém na defensiva e disposta a
lutar por tudo. Besealing, beligerante.

chacarita
Equipa de futebol de Buenos Aires cujo estádio está em Villa Maipú. Eles são informados pelos Funebreros. Nome do
antigo cemitério de Buenos Aires. Nome de um bairro de Buenos Aires (Villa Crespo). Nome de uma estação em
Buenos Aires. Também chamado de Villa Crespo. Nome de uma localidade equatoriana na província de los Ríos.
Nome de um bairro de Assunção no Paraguai. Nome de um bairro de Piedecuesta, Santander (Colômbia).

chacarón
Na Colômbia, significa uma cicatriz ou uma ferida muito grande. É um aumentativo de chácara que significa ferida,
cicatriz, marca, sinal. Tamanho grande, grande casa de fazenda, fazenda grande fazenda.

chacarón

Na Colômbia, significa uma cicatriz ou uma ferida muito grande. É um aumentativo de chácara que significa ferida,
cicatriz, marca, sinal. Tamanho grande, grande casa de fazenda, fazenda grande fazenda.

chacámecua
É um dos nomes que dão a planta herbácea de Circium de nome científico no México mexicanum pertencente à família
Asteraceae. Eles também dizem Chinacá ou varizes, na Guatemala vão dizer também, alcachofra ou Suctzúm.
Medicinalmente é usado para o tratamento de varizes.

chacero
Na Colômbia é usado para designar uma pessoa que vende um chaza, quiosque, rancho ou caney. Vendedor
ambulante de bugigangas que monta um pequeno toldo.

chacha
Na Colômbia significa menina, jovem, garota. Garota que impõe autoridade a um setor. Na América Central é outra
maneira de chamar a guacharaca, que é uma ave galliforme da família Cracidae. Seu nome científico é Ortalis
colimbiana e também é chamado de chachalaca. É também uma forma de chamar um instrumento musical de atrito
que é mais conhecido como raspagem ou guacharaca.

chachagua
Pode ser uma maneira de chamar uma espingarda de dois canos, geralmente feiticeira. É o nome de uma cidade na
Costa Rica, na província de Alajuela. É uma maneira de chamar a arriera formiga ou apagar folhas, também conhecida
como zampopo ou zampopa. Seu nome científico é Atta cephalotes, da família Formicidae. É também uma forma de
chamar uma pequena tartaruga montanhosa, também chamada de chachahua, chachakua, pochitoque,
tartaruga-do-pântano, tartaruga pantanera ou cap, que é endêmica do Estado de Tabasco, no México. Seu nome
científico é Kinosternon herrerai ou Cryptochelys herrerai e pertence à família Kinosternidae. No Peru também é o
nome de uma planta medicinal, conhecida como quebra-pedras e sobrenome de origem indígena.

chachalaca
É um dos nomes comuns de aves muito movimentadas de florestas americanas. Eles também são chamados
guacharacas, aracuas, guaracachis ou charatas. Pertencem ao gênero Ortalis e à família Cracidae.

chachalaco
Na Colômbia é um pássaro ou pássaro do gênero Ortalis e da família Cracidae. Também o chamamos de guacharaco
ou cocrico.

chacharaca
É outra maneira de chamar a guacharaca. É usado na América Central e é válido tanto para a ave, que também é
chamada de chachalaca, yacú, charata ou arachúa quanto para o instrumento musical de atrito, que também é
chamado de arranhão ou arranhão.

chacharita
Isso significa trinkets, ornamentos comuns e de baixa qualidade. Eles podem ser alças ou colares feitos com chaquiras
ou sementes. A Colômbia também chama um Chitre de porco de montanha, então Chacharita pode ser uma pequena
panturrilha de um porco da montanha.

chacharitas

Chacaritas é o plural de chacarita. Na Colômbia, dizemos chacarita de uma pequena ferida. Chacarita é o nome de
um bairro de Maipu na Argentina e tem seu time de futebol. Chacaritas dizer habitantes do bairro e os fãs da equipe.
Chacarita é diminutivo de fazenda, que é uma palavra quíchua que significa fazenda, quinta, quinta, quinta.

chachay
No Equador e no sul da Colômbia significa frio longo. Está frio. É uma palavra de origem quechua.

chache
Tem vários usos. Pode ser um irmão, o irmão mais velho. Também o tio (irmão de um dos pais). Também costumava
me dizer, eu sou (del chache). Na Colômbia o chacho, significa o melhor, o ACE, o campeão.

chacho
Significa o melhor, o mais duro, o mais bonito, o mais corajoso. Protagonista do filme. Garoto, herói.

chaclla
Era um grupo étnico peruano que vinha da bacia do rio Rimac superior. Eram aliados dos incas. É também o nome de
uma população peruana e um distrito. Eles pertencem à Província de Huarochirí, no Departamento de Lima. O Distrito
se chama oficialmente San Antonio de Chaclla. A palavra parece significar orgulho, vaidoso na antiga Quechua.

chaco
Chaco é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Chaco ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado:<br>O
termo correto é Chaco. É o nome de uma província da Argentina, cuja capital é resistência. Elemento usado como
arma de defesa nas artes marciais, consistindo de dois cilindros de madeira Unidos em suas extremidades por uma
sequência de caracteres. Chacos. Na língua quechua chaco ou chacu significa campos de caça. a oeste da região do
Paraguai.

chacolí
É uma palavra de origem basca. Também é possível usar chacoli ou txacolí. Você quer dizer vinho branco. Assim,
pode ser chamado de local onde é produzido ou o local onde o vinho branco é consumido.

chacolu
chacolu é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Txakoli ou chacolin..." sendo seu significado: parece-Me que
eles querem pedir Chacolí. Txakolina (txakoli em Basco) é um vinho branco geralmente produzido em regiões do país
basco, Cantábria e Burgos.

chacona
Tipo de dança folclórica espanhola do século XVI. Também se chamava Ciaccona. Também chamou as músicas
desse mesmo ritmo, naquela época.

chaconina
É uma substância alcaloide e tóxica encontrada em alguns solanaceae e especialmente em tubérculos verdes como
batatas. Junto com a solanina estão substâncias que naturalmente produzem a planta para se proteger de insetos e
fungos. Acredita-se que pode curar o câncer.

chaconinas

Plural de chaconina. São substâncias da família chaconina, que ocorrem naturalmente em plantas de solanaceae.
Eles têm a propriedade de serem tóxicos e têm a função de serem inseticidas, nematicides e fungicidas, o que permite
que essas plantas se protejam dessas pragas (insetos, nematoides e fungos).

chacota
Especialmente na região de Santander, na Colômbia, significa confusão, agitação, ruído, escândalo, motim. chorando,
bullaranga, bulla.

chacón
Na Colômbia e na Venezuela é um sobrenome de origem espanhola. Nome de um réptil filipino, assemelhando-se a
um lagarto de tamanho médio.

chacra
Finca rural pequena equipada a carcaça. Fazenda Finquita, fazenda, casa de fazenda.

chacrita
Você quer dizer pequeno FICA, Villa, pequena fazenda, Granjita. Diminutivo de chacras.

chacuaco
Chacuaco é o nome dado à chaminé longa de um moinho de açúcar ou de qualquer tipo da fábrica. Tipo de abutre
alongado. Também é chamado de chacuaco ou chocubaco para um pássaro da família Ardeidae, também conhecido
como bico de garça edificar ou arapapa. Seu nome científico é Cochlearius cochlearius e pode ser encontrado em
áreas húmidas entre México e Argentina. Também é chamado em Veracruz (México) chacuaco, uma árvore, também
conhecido como Aguacatillo, ahuacatillo, encalhe vara ou Skunk. Seu nome científico é Cestrum tomentosum da
família Solanaceae.

chacualal
Chacualal é o mesmo que totumo. Um Chacual é uma xícara feita com casca de frutas de totumo. Chama-se a cabaça.
O nome científico da árvore do totumo é um Bignoniaceae Crescentia cujete. Na América Central, também dizem
cabaça. Na Venezuela, dizem taparo, cabaça ou taparito. Na Colômbia, há um lugar chamado Chacualal ou Totumo no
departamento de Antioquia.

chacurú
É um dos nomes comuns de um pássaro na parte sul da América do Sul. Ele também é conhecido como Juan bobo,
Buco, mustachio, freira ou monjita. pertence à família Bucconidae.

chador
No Irã, é um vestuário feminino, que é usado para cobrir a cabeça e só permite que você veja parte do rosto.

chaetophractus villosus
É o nome científico do grande quirquincho, tatú peludo ou tatu peludo. É um tipo de tatu que vive no Cone Sul da
América do Sul. É encontrado principalmente na Argentina. O nome científico é composto pelo nome do gênero
Chaetophractus, que significa cabelos grossos ou fortificados e o epíteto villoso que significa cabelos abundantes e
peludos. Tatu peludo de cabelo duro.

chafallada
É uma palavra de origem galego e significa desastre, calamidade, catástrofe, muito mal trabalhada ou mal feita.
Trapallade também é usado. Algarabía infantil ou alvoroço, agitação.

chafardera
Isso significa que você gosta de fofoca, fofoca, calumniadora, lenguilarga. Uma pessoa que gosta de correr, cizañar,
intrigante.

chafarote
Na Colômbia é uma forma coloquial de chamar um soldado de alto escalão e com limitações acadêmicas. Gorila.
Militar bruto. Elevado caráter, olhar forte mas ignorante. Gordura, solta e ignorante.

chafei
É o nome do primeiro rito ortodoxo muçulmano, também chamado de rito de autoridade ou rito para impor autoridade.
É nomeado após seu inventor, Allah ibn Idris Chafei.

chafirete
Você pode ser um motorista de ônibus comum ou uma pessoa que cobra os ingressos em um transporte irregular,
assistente. É um termo degradante e depreciativo. O busetero.

chafirro
ferramenta usada para cortar as ervas daninhas. Na América Central significa Machete, pente, Curl, faca muito grande.
Charrasco.

chag
É a associação de saúde Christian do acrónimo inglês de Gana ( Associação de saúde Christian de Gana ). Chag é
feriado judaico em Hebraico, o plural é chagim.

chaginiar
É se vestir bem, para os jovens. Na Colômbia os rapazes dizem ser titino, colocar o fio. Ser elegante. Novinho em folha.

chago
É o nome de um tubérculo andino cultivado pelos incas e quase desconhecido. Seu nome científico é Mirabilis expansa
e pertence à família Nyctaginaceae. Também é chamado de miso, pegapega ou taso no Equador e no Peru é
chamado de chago, arricon, mandioca inca, cushipy chaco. Na Bolívia é chamado de mauka. Cresce a alturas acima
de 2500 metros. Parece a arracacha.

chagra
Significa jardim, pequeno enredo, sítio, finquita, fazenda, fazenda, campo, conuco. Pela extensão rural, agricultor, dos
pequenos agricultores.

chagua
Era parte de uma canção de despedida de soldados italianos indo para a guerra. Eu estava começando com Adela
Ciao. . . . . Adela Ciao. Mais tarde misturado com o Internacional tornou-se um hino dos comunistas. Muitos anos
atrás, também se adaptou como um hino de batalha para seleções anti-Ooqueña de todos os tipos. No Departamento

de Cundinamarca e em certos bairros de Bogotá, significa calçado, sapato, de lá também derivadas as palavras de
muisca de origem chagualo ou tagua - taguazo (que significam o mesmo). Na Colômbia é um sobrenome de origem
Chibcha e peruano outro de origem quechua. No Peru significa ordenhador, aquele que aperta.

chaguales
Na Colômbia, os chaguals são sapatos velhos e quase quebrados.

chagualon
chagualon é escrito incorretamente e deve ser escrito como Chagualon. sendo o seu significado:<br>O termo correto é
chagualon. Na Colômbia, chagualon é uma grande ferida uma grande cicatriz. É também um nome comum dado a
árvore do incenso, também conhecido como cúcharo, chagualo ou gaque ( Clusia multiflora família 41 Clusiaseae;.

chagualos
Nos bairros de Bogotá significa sapatos, sapatos, especialmente se forem velhos. Eles também os chamam de
tamancos ou chocatos.

chai
Nos departamentos de Tolima e Huila, na Colômbia, é uma expressão, que denota nojo, aborrecimento. Desagradável.

chaira
É um implemento que é usado para afiar facas e elementos semelhantes.

chairo
Também pode ser um tipo de sopa ou legumes cozidos e carnes, típicos da área andina.

chaise-longue
É uma palavra da língua francesa, que literalmente significa cadeira longa, mas que pode ser traduzida como um sofá e
também como um divã (permite levantar as pernas para quem a usa). Em espanhol você pode dizer cheson.

chajazo
Significa machetazo. Ferida ou cicatriz muito comprido, causou com um facão. Peinillazo.

chajá
É um dos nomes comuns de um pássaro relacionado a patos e gansos. Outro nome é capcarcaré. Seu nome
científico é Chauna torquata e pertence à família Anhimidae. É típico da América do Sul. A palavra em Guarani, você
quer dizer vamos.

chajás
Plural de chajá . Você pode se referir a duas coisas diferentes. Um deles é um pássaro anseriforme de grande
tamanho da América Central e do Sul. seu nome científico é Chauna torquata da família Anhimidae. É também um
nome para uma sobremesa ou bolo doce típico da gastronomia uruguaia.

chak wuaj

São termos de origem Maia em Yucatán para determinar um Tamale típico deles. Também chamado de Vaporcito.

chakah
É o nome dado no México para a haste da inflorescência do maguey. Também dizem quiote, copalito, meyolote,
mezcal, piocha, chaca, chacaj chacah. Os mexicanos tendem a consumi-lo como doces, cozinhá-lo com açúcar ou
açúcar mascavo.

chaká
É um dos nomes dados no Caribe a uma árvore na língua maia. Seu nome científico é Bursera simaruba , que
pertence à família Burseraceae. Tem muitos outros nomes comuns, entre outros: mulato, índio nu, chacaj, carate,
tartan, jiote, jiñocuabo, encuero, cachibú, almácigo.

chaki siki
São duas palavras da língua quechua. Chaki significa pé ou pata e siki, significa nádega. Os dois unidos significariam
perna de nádega ou nádega inferior : Coxis , que em Quechua é chamado de Siki tullu ou siki chupa tullu . Siki ukutu
significa ânus.

chakra
De acordo com o hinduísmo, eles são cada um dos centros de energia que estão espalhadas no corpo humano e que
são imensuráveis ( não pode ser medido ou quantificado ). Em sânscrito, linguagem significa círculo, aura, aura,
discoteca. roda. De acordo com os seguidores do Gnosticismo e nova era são sete chakras.

chaky
Chaky ou Shaky (Shaki). são apocopes com os quais Shakira, a cantora colombiana, é conhecidamente chamada. A
palavra chaki ou chaky na língua quechua significa pé, pata.

chal
A Colômbia é um tipo de envoltório que as mulheres usam para cobrir a cabeça ou o cabelo.

chalaco
É um dos nomes comuns dados no Peru a um peixe. Também é conhecido como sonolento, puyeque, puyeki, porroco
ou adormecido. É um peixe costeiro do Oceano Pacífico da Califórnia Peru. Seu nome científico é Dormitator latifrons
e pertence à família Eleotridae. É também um apelido gentileza dos habitantes da região de Callao, no Peru.

chalamilero
Chalamilero, significa que ele vende coisas velhas ou lixo. Ele também é usado na América Central chamarilero e
charamilero, com o mesmo significado. O trebejero.

chalarse
Isso é uma palavra muito coloquial como dizendo " correu a telha " " você correu 34 xampu; Significa alocar é
perturbador maluco é apito.

chalchalero
Na Argentina é o nome de um pássaro cantando melodioso. Também é conhecido como anargent aftas ou sabiá. Seu
nome científico é Turdus amaurochalinus e pertence à família Turdidae. É encontrado em quase toda a América do

Sul.

chaleco
Na Colômbia, é um saco ou uma jaqueta sem mangas. Geralmente é acolchoado, embora também existam somente
pano ou coletes de cetim. A expressão "colocar o colete" significa provocando, cansado, irritar, incomoda.

chales
Plural de xale. A Colômbia é uma espécie de manto ou pañolón que as mulheres usam para cobrir o cabelo ou a
cabeça.

chalicotherium
Significa besta de seixo. Seu nome é devido à aparência de seus molares. Era um mamífero pré-histórico que vivia no
Oligoceno. Ele era um ramonador.

chalina
É uma peça de roupa ou acessório, semelhante a uma gravata, cachecol ou xale fino. Pode ser usado por homens e
mulheres.

chalipa
Em língua persa significa Cruz. É um painel para a caligrafia no idioma persa (Nastaliq). Normalmente, existem 4
hemistíquios diagonal de um poema. Tipo de imagem ou cartaz.

chalitos
Limpeza dos tacos e tortillas, consistindo de pequenos pedaços de chicaharron. Chicahrron festa ou marinado. O
nome vem da palavra náuatle Xalli que significa areia, areia, parecida com areia.

chalo
Na Colômbia é a maneira amorosa de chamar alguém chamado Gonzalo. Também pode significar loucura, loucura.

chalota
Significa variedade chinesa de cebola. Também é chamado de elenco, charlotte, cebolinha ou escaloña. Seu nome
científico é Allium ascalonicum e pertence à família Amaryllidaceae.

chalum
É outro dos vários nomes dados no México para a árvore de Guama Guamo ( Inga spp.. ou Inga edulis, pertencente à
família Fabaceae ). Outros nomes comuns são: Sinicuil. Jinicuile, Cajinicuile, Aguatopees.

chalupa
Na Colômbia, que dizemos, lançar um barco cerca de 15 pés de comprimento, com casco de madeira ou fibra de vidro
e com motor de popa. Seu motorista chamada Chalupero. Eles navegam por quase todos os rios colombianos.

chama
Na Venezuela significa menina, menina, menina, jovem, adolescente. Camurça fêmea. Na Bolívia você quer dizer
pessoa de mau gosto. Na Argentina significa droga, narcótico, maconha. É o nome de um rio na Venezuela e outro

nos Estados Unidos. Nome de um povo americano no Estado do Novo México. É também o nome de um povo
africano, na Zâmbia.

chamaeza
Você quer dizer "que vive no solo". É uma palavra de origem grega. É o nome de um género de aves da família
Grallariidae. Eles são conhecidos como antthrushes, formicarios, chululues ou andorinhas ninhos.

chamagoso
É usado como um adjetivo no México. Significa esfarrapado, sujo, desajeitado, imundo, imundo, imperfeitas,
desalinhado, fedorento.

chamarra
É uma peça grossa que protege do frio. Jaqueta.

chamarri
É um nome de macho usado nos Estados Unidos e na Índia. Chamarri Conner é um jogador de futebol e Chamarri
Atapattu é um jogador de críquete Skry Lanka.

chamba
A Colômbia tem vários significados. Trabalho que fez os trabalhadores com Pike e pá, representado em uma vala,
sarjeta, cerca, trincheira, canal, sulco ou escavação. É também uma maneira de se referir para trabalhar, trabalhar,
trabalhar, atividade, emprego, ocupação. Chamba é o nome de uma cidade no departamento de Tolima, na Colômbia,
muito famosa por seu artesanato em lama.

chambarete
É um corte de carne que corresponde a uma extremidade da perna, quase ao lado da perna. Na Espanha, dizem
morcillo. Corte em fatias grossas torna-se o Ossobuco. Geralmente é preparado cozido. Knuckle. Ele é designado
assim também no caso da carne de porco, cordeiro e vitela. É gelatinoso.

chambear
É a ação de execução de um trabalho ou uma tarefa, tornar-se um comércio ou uma profissão. Significa trabalho,
trabalha, camellar, função, estilo, produzem, manufatura, cinzeladura, molde, elaborado.

chambira
Na Colômbia, é o nome comum de uma palmeira. É amplamente utilizado pelos indígenas no artesanato e também
tem uso medicinal. Também é chamado de cumare ou cumare palm. Seu nome científico é Astrocaryum chambira e
pertence à família Arecaceae.

chamboaca
No provérbio popular da Nicarágua Figura " Como chamboaca: comer como eu chancho, sono, como a jiboia e porcaria
como vaca " refere-se a pessoas gobbling e preguiçosas, que têm apenas uma tarefa para defecar. Pessoa inútil.

chambonear
Na Colômbia, chambonear está fazendo algo muito rústico e sem técnica, trabalho muito má qualidade. Fazer coisas
que chambonadas, macaco, rude, animal. Trabalho do chambon. Trabalho de inepto, desajeitado, inábil, Tinker,

descuidado.

chamborota
É o nome dado no Equador para a pimenta branca. Chamborota lá também é um grande nariz. Nariz aquilino.
Onça-pintada. Narizota.

chambrana
Na Colômbia e especialmente no Eixo do Café, é uma forma de chamar as grades, grades ou grades que protegem as
bordas de um corredor, um terraço, uma varanda ou escadaria. Barreira de proteção, geralmente feita com ripas
verticais e corrimãos. Você também pode chamá-lo de balusters ou costas de uma cadeira de madeira. É uma palavra
de origem francesa.

chambrin
Chambrin ou Chambrina, é um termo coloquial que nicaraguenses chamam o jovens gigolos ou cocacolos, classe
baixa, que use roupas marcantes e são feitos nas entradas das discotecas, pedir que eles convidá-los para dançar e
tomar. Geralmente como o Reggeaton.

chamigo
Chamigo significa amigo íntimo ou close é consumida no Paraguai e Argentina e é o resultado de juntar as palavras che
e amigo. Em Venezuela usou algumas pessoas e dizer que é a mistura do meu e amigo e significa a mesma coisa.

chaminera
É uma palavra em catalão que significa lareira. Duto ou sistema, utilizado para ejetar os gases quentes, vapores ou
fumos de caldeiras, fogões ou fornos, para dispersá-los na atmosfera.

chamir
É o sobrenome de um estudioso, escritor e filantropo armênio do século XVIII, chamado Eleazar Chamir. Ele viveu em
Madras e fundou um hospital, uma escola e configurar uma impressora tipográfica. Chamir é usado como um nome
masculino ou feminino. Shamir variante.

chamita
É uma palavra usada na Venezuela para designar uma garota, nina. jovem garota. garota.

chamito
Na Venezuela significa criança. Diminutivo de camurça, o que significa menino, menino.

chamizo
Significa ramo a seco, seco Bush pela seca na Colômbia. Árvore de folha caduca que é limpa das folhas. Sem folhas,
seca as folhas, esparsas.

chamí emberá chamí
Significa embera de la Cordillera aldeia, pessoas da cadeia de montanhas. É o nome de um povo indígena colombiano
da família Emberá (povo), que tem sede no Departamento de Risaralda.

chamí, emberá chamí
São nomes com os quais um grupo étnico indígena colombiano é conhecido. Eles estão localizados nos
departamentos de Risaralda e Chocó. Os termos em sua própria língua significam pessoas da montanha.

chamorro
Chamorro é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Chamorro ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola, nome de vários políticos da Nicarágua. Chamorro
ou chamorru é o nome de uma língua falada nas Ilhas Marianas, Guam e algumas outras ilhas da Oceania. Povos
indígenas das Ilhas Marianas. É também uma maneira de chamar o trigo comum, farinha de trigo ou pão de trigo e (
Triticum aestivum ou Trtiticum vulgare ). Chamorro é também o nome de uma cidade em Porto Rico.

chamostar
Em jogos de vídeo é um personagem comer estrelas, também chamadas Blaze ( Brilho-)

chamoyada
É uma bebida refrescante de frutas preparada no México, que adiciona chamoy, El Chamoy é um típico mexicano
condimento feito com frutos secos, sal, açúcar, água e chile. Tem uma aparência de mel, xarope ou molho.

champa
Na Colômbia e especialmente na região centro, no departamento de Chocó e Urabá, é canoa, canoa, jangada e
pequeno barco.

champeado
É uma inflexão de champear. Significa reparar ou corrigir a grama ou a grama de um campo de esportes, com fotos de
grama de outros lados. Reparchar o gramado ou grama.

champeta
Nome de um género musical e uma dança de Afro-descendentes de Cartagena de Indias.

champetero
Na Colômbia e especialmente em Cartagena de Indias é a denominação que recebem os compositores, cantores,
intérpretes e seguidores da champeta, um género musical e uma dança de Afro-descendentes, muito popularizada.

champetuo
Em Cartagena, você quer dizer guerreiro problemático, briguento, contencioso, briguento.

champsosaurus
Significa lagarto crocodilo. Era uma espécie de réptil pré-histórico que existia na América do Norte e na Europa no
Cretáceo tardio. Pareciam-se muito com os atuais gharials.

champurrada
É o nome de um pão doce, biscoito ou biscoito na Guatemala. Produto da padaria e doces guatemaltecos. No México
eles chamam champanhe para um prato de atole, feito com milho esmagado. É típico do estado de Guerrero.

champurria
É um chileno, significa misto, misto, que não é puro (referido por não ser totalmente indígena ou melhor ainda
mapuche). De acordo com o contexto, pode ser tomado como um insulto.

champú
É a Spanishization do shampoo palavra inglesa. Significa o sabão líquido usado limpando e embelezando o cabelo.
No Chile, é um extrato de ervas daninhas que se dissolve na água e é usado para lavar o cabelo.

chamuco
chamuco incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Chamuco. sendo o seu significado:<br>Significa demônio,
diabo, Lúcifer, Satanás, Satan, Bel, Belzebu, Mefistófeles. É um termo que é usado na Costa Rica e parte do Panamá.

chamuscado
Na Colômbia, isso significa que, ao exposição ao fogo, seus cabelos ou cabelos foram queimados. Operação pela qual
as cerdas ou cabelos são removidos para um porco após o abate. Consiste em colocá-lo levemente no fogo e, em
seguida, raspar a pele com uma faca afiada. Inflexão de Chamuscar.

chamuyero
Na Argentina significa mentiroso, mentiroso, falso, mimeaman.

chamuzcado
O termo correto é queimado, com s. É uma inflexão do chamuscar. Significa queimado superficialmente pelo fogo.
Ligeiramente escaldante ou queimado pelo fogo ou pelo sol. Coloquialmente, significa envolto, cruel, apaixonado,
afetado por uma paixão ou um vício.

chan
É um dos nomes comuns de uma planta na família Lamiaceae, assim como a chia com a qual é frequentemente
confundida. Seu nome científico é Hyptis suaveolens. Em Cuba é chamado de marrom-orégano e nas planícies
orientais da Colômbia e na Venezuela é chamado mastranzo, mastranto ou mentastro de sabana. Tem uso medicinal e
como inseticida natural. Nome na China de uma seita do budismo messiano (zen em japonês).

chana
Quer dizer pessoas, sórdidas. É sinônimo de máfia, máfia, gentualla, turfa, vulgar, ralé, caterba.

chanaleta
É um dos nomes comuns dados no México para os chatos Selene spp., família Carangidae. Também dizem corcunda,
chabelita, flip-flops, velho toston, Sunfish, chancleta.

chaná
Tribo indígena que habitava as margens do rio Uruguai e da bacia do Rio Negro no Uruguai. Língua que eles falaram.
pertencia à família Charrúa.

chancacadas
Os chancacadas, também chamados de chancacudas, são umas massas mexicanas que são preparadas com o milho,
o açúcar e o queijo. Gorditas de milho.

chancadas
Plural de chinelo. No Chile significa chambonadas, coisas mal executadas ou mal trabalhadas. No Equador significa
espancamentos, maus tratos.

chancaquilla
É o nome dado no México a um doce preparado com abóbora, mel, açúcar mascavo, canela e sementes de anis.

chance
Na Colômbia é sinônimo de oportunidade, sorte, oportunidade, oportunidade e circunstância. É também o nome de um
jogo de azar, que se baseia os números vencedores da lotaria.

chancearse
Na Colômbia, ele quer dizer provocação, simulação, simulação, rir.

chanchada
Na Colômbia é o mesmo que marranada. É uma ação baixa ou insignificante que afeta gravemente outra pessoa.
Baixeza.

chanchadas
Ações de um porco ou um porco. Marranadas, embarradas, erros grosseiros ou garrafales. Mal executado obras ou
coisas que são ditas sem pensar. Barbaridades.

chanchamitos
Eles são o mesmo chanchames ou chanchan. Bolas de milho são recheadas com carne. Recheado de tortilhas de
milho, tamales feitos na chapa. Eles são a comida típica mexicana, a terminologia deste prato é de origem Maia.

chanchan
Na língua quechua significa "sol brilhante". É o nome de uma antiga e grande cidade pré-colombiana que atingiu o
norte do Peru. Foi construído em adobe pelo indígena Chimú na área metropolitana da cidade de Trujillo. Está
localizado em terra dos atuais distritos de Huancayo e Trujillo. Antiga capital do reino de Chimor. Nome de uma
canção do compositor e intérprete cubano Compay Segundo (Maxima Francisco Repilado Muñoz).

chanchayote
O termo mais usado é Chinchayote, mas na cidade do México também dizem Chanchayote. É a raiz ou tubérculo de
chuchu ( Sechium comestível da família Cucurbitaceae ) que recebe entre outros nomes, o Guatila, Chayotera, Echinta,
Coeza, cozinheiro ou Patastilla.

chanchira
Vestido rasgado ou em pedaços. Isso significa tira de tecido, remendo, tecido rasgado, Raging, Raging, rangendo.
Roupas com muitos pedaços. Para a pessoa que usa tecidos rasgados ou esfarrapados, também os chamamos de
chanchirientas.

chanchito
É um descendente de cerdas. Marranito pouco, espiado. Diminutivo de porco.

chanchullo
Na Colômbia é usado para designar os crimes de apropriação indébita e malversação de fundos públicos. É sinônimo
de fraude, armadilha, manobra, ardil, emaranhado, manipulação, ardil.

chancla
É o singular de flip-flops. Na Colômbia é outra maneira de chamar os flip-flops, patins, chinelos, chinelos ou sandálias.
Eles são muito simples e caseiro. Chancleta apocope.

chancleta
Na Colômbia chancleta é um tipo de calçado muito simples e barato, formada apenas pelo zuela e uma banda do
mesmo material que cobre os dedos e nem o peito do pé médio. Também chamamos de flip-flops, patins, sandálias e
chinelos até ( embora este último agora só serve para ser chamado de um tipo de flip flops van coberta com espuma e
tecido para proteger contra o frio ). Eles geralmente são de couro ou plástico. Até algum tempo atrás que era uma
arma de mães, para corrigir as crianças.

chancletas
Em flip-flops Colômbia é o mesmo que patins ou flip-flops. Eles são um sapato de couro ou borracha bastante simples,
consistindo de uma superfície plana e uma fita que permite inserir o pé. Flip-flops.

chancon
O termo correto é chanson. Significa estudioso, criterioso em seus estudos, aplicados, nerd.

chanda
Na Colômbia é o mau cheiro característico de cães, especialmente quando eles têm o cabelo molhado. Maneira
coloquial e pejorativa de nomear um cão (gozque ou chandoso). É também uma maneira de chamar as escabiosedos
mal dos cães. É comum dizer que algo é um chanda quando é de má qualidade, comum, mal trabalhada, forte ou feia.

chandoso
Na Colômbia é uma maneira pejorativa de se referir a um cão. Cachorro com sarna, cachorro desleixado ou cachorro
perdido. Cachorro desfrutar ou sem peedrig. Cachorro que sofre de chanda ou mau cheiro.

chandrío
É uma palavra usada em Espanha, principalmente em Navarra. Significa desastre espancamento gigante, grandes
danos, danos visíveis, ferrugem, ruptura, caos, ruína.

chanducata
É o nome de um cozido preparado com carne de bovino, coentro, chile, tomate e hortelã. É grosso com toqueras. É p '
urhépecha no México.

chanela
Tipo de calçado simples e sem calcanhar. Geralmente usado somente dentro da casa,. Chancla.

chanfa
Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir ao trabalho, é o mesmo que usar o termo camelo.

chanfaina
Na Colômbia é um prato muito requintado, preparado com sangue e vísceras kid ou cordeiro. Fricassé. É muito típica
do Santander, mas tornou-se popular em grande parte do país.

chanfle
Curva que ele apanha uma bola no ar, quando ele inicia com efeito.

changa
É uma das maneiras de chamar alguns pássaros de penas pretas. Você também pode chamar tordos, tordos pretos,
tordos caribenhos, quiscales, clarinetes. Eles pertencem à família Icteridae e são do gênero Quiscalus.

changaos
Significa quebrado, quebrado, danificado. deteriorado, despedaçado, combinado, quebrado. Changados, changados.

chango
Em México e América Central defende primata macaco, macaco, mico. Em vários países, também é sinônimo de
pré-adolescentes, adolescentes, que está localizado na fase intermediária entre a infância e juventude, é usada de
forma coloquial de ( Argentina, Bolívia, México, Chile, ) Com til ( Chango ) Era o nome de um rei na cidade de Oyo. É
o nome em língua Yoruba do Orixá de relâmpago, trovão, fogo e justiça. Na santeria cubana, sincretizado com São
Marcos e Santa Bárbara.

changones
Changones é o plural de changon. Um changon é uma arma de fogo, geralmente uma espingarda que foi ajustada meio
canhão e retirou-o totalmente ou parcialmente a cabeça de cilindro. Eles são usados em vez de todos por seguranças,
porque eles não exigem a atirar a longa distância, porque esta é uma das limitações destas armas, têm menos de longo
alcance. Na Colômbia também dizer changon um feitiço agitação sem muita técnica. No México, dizem changon um
grande Chango. Chango no México é um macaco, um macaco, um macaco. Jovem entre a criança e juventude ou
adolescente.

changón
Na Colômbia é um tipo de arma de fogo curta e pesada. Também é um revólver de feitiço.

changua
É o pequeno-almoço típico do interior na Colômbia. É o leite fervido com coentro, cebola, sal e ovos. Ele pode gerar
brinde, calado, almojabana ou até mesmo pão. Também é possível adicionar o queijo. É muito simples e rápido de
preparar. É parte da culinária colombiana. Isso é tomado como café da manhã. Também dizemos changua ou
changuita, uma pessoa de más referências, anti-social, criminosas, bandido, vilão. É muito ruim.

changuito
No México é diminutivo de chango significa macaco, macaco ou pessoa muito ágil. Monito, minha pouco. No Equador
significa muito bom ou muito ágil.

changunga
É um dos muitos nomes comuns recebendo árvore Byrsonima crassifolia pertencente à família Malpighiaceae. Seus
frutos são comestíveis e utilizados como espécies ornamentais. É típico da América Tropical e recebidas entre outros,
os seguintes nomes comuns: Chaparro, manteco, bichas, peralija, tapal yoco, crabo, cimarron, nanci, Nancy, Carlos,

nanche, Nancy branco, nancite, nancito.

changüí
Em algumas ilhas do Caribe é um tipo de dança popular (Porto Rico, Cuba). É também uma maneira de chamar a
vantagem que é dada em alguns jogos ou esportes para novatos ou iniciantes.

channa
É o nome de um género da família de peixe cabeça de cobra. Eles são de água doce e são conhecidos como peixe
cabeça de cobra.

chanquilon
CHANQUILON é escrito incorretamente e deve ser escrito como "chanquilon" no sentido de:<br>Pessoa que usa
sapatos muito feias, danificada, rachada ou sem polimento. Na Colômbia para este tipo de sapatos, dizemos
chagualos.

chanquilon
Chanquilon é também o nome de um reservatório intermitente, Durango, México. Apelido do jogador de baseball
mexicano famoso, chamado Jesus " Chanquilon " Diaz.

chanta
Na Colômbia é transformar chumbo ou liderá-lo. Quero dizer, por favor, vestir, vestir, usar, use.

chanté
Na Colômbia é que um armagilarmagil é derrubada. Isso significa usar usar, registrar, por favor, vestir. Isso também
significa cola, para dar um golpe de nocaute.

chantin
No Panamá significa casa, casa, morada, casa. Lugar onde você mora regularmente. Cabana. É um anglicismo, por
favela (chabola ou casa de bruxas).

chanto
Na Colômbia, a inflexão de flip flare . Significa usar, usar, usar, exibir, mostrar, vestir.

chantó
Na Colômbia é uma inflexão do Dr. Significa usa usa, coloca, pôr, veste. Significa, também, Cole, dê uma batida,
bater. Planta.

chanza
Na Colômbia significa história, piada, charada, gracejo, piada. Também significa sagacidade, imaginação. Nomeação
jocosa imprevista ou ato espirituoso para resolver um evento imprevisto. Tirar cabelo, piada pesada.

chañares
São florestas em que predomina uma árvore no Chile e na Argentina, que é chamada de chañar. Esta árvore também
recebe outros nomes como lucuma. Seu nome científico é Lucuma spinoza e pertence à família Fabaceae. Também é

cientificamente chamado de geoffroea decorticans por Moussy ou Gourliea chilensis por Clos (synimias). É resistente à
geada e tem alguns usos medicinais.

chapa
Na Colômbia a folha é um pequeno pedaço de metal fino, placa ou folha. Também é outro nome dado para os topos de
garrafas de refrigerantes. Placa ou metal logotipo que identifica os agentes da polícia. Fivela cinta ou cinto. Patch
avermelhada que sai na bochecha, Reverendo. Parafuso de uma porta.

chapadillo
É um método de preservação de carnes e principalmente de peixes, que consiste em abri-lo em fatias finas, salgá-lo e
colocá-lo para aerar ou secar ao sol. Cura de carne, salgadinho e secagem de carnes. Chapada. Isso também é
chamado de pratos que são preparados com carnes curadas ao sol ou carnes salgadas (carnes salgadas, carnes
secas).

chapalapachala
É uma expressão de raiva ou surpresa, usado no Chile.

chapalear
Na Colômbia é está agitando a água com as mãos e os pés quando nadar, produzindo a salpicos de água. Mova os
pés e braços na água.

chapaneco
É um termo usado no México e significa Chaparro (estatura curta), gordinho (gordo, obeso, robusto). Eu também acho
que você pode pedir chiapaneco. Significa um município, residente ou relacionado com o estado de Chiapas, no
México.

chapare mammarenavirus
É o nome científico de um vírus da família Arenavirus, descoberto na Bolívia e que produz uma febre hemorrágica.
Pode ser transmitido de pessoa para pessoa e pode ser fatal. Chapare é o nome de um município, uma área e uma
província da Bolívia, bem como um rio na mesma região. Pertencem ao Departamento de Cochabamba.
Mammarenavírus significa Mamífero Arenavirus ( ou primatas), por causa de seu gênero biológico que é Mammalia .

chaparral
Nas planícies orientais da Colômbia, terra onde as árvores de chaparro abundam. Bioma que é caracterizado por
arbustos e vegetação amadeirada, solo plano (savana), com verões extremamente secos e invernos muito intensos.
Na Colômbia é o nome de um município do Departamento de Tolima. Nome de dois locais espanhóis: um na província
de Córdoba e outro na província de Toledo. Nome de uma localidade no Rstado do Novo México, Estados Unidos.
Nome de um pequeno rio na província de Badajoz, na Espanha.

chaparreta
Castigo moderado, suave ou delicado a um menor que é repreendido. Palmadas, tapas, nalgazo, azotillo e azotito.

chaparro
Nome de uma aldeia na Venezuela, no estado de Anzoátegui. A palavra Chaparro é usada para designar uma pessoa
de baixa estatura. Chaparro é também um dos nomes comuns de várias espécies de árvores. No México eles
chamam de yoco, marushi, Nanci, Nance, indano, Nubia (nome científico Byrsonima crassifolia, família Malpighiaceae).

Nas águas, ayolin, ayorna, ayorno, faia comum (Fagus sylvatica da família Fagaceae). Aboles do gênero Ilex, da
família Aquifoliaceae, conhecida como Holly. Também é chamado de Chaparro para árvores do gênero Juniperus, na
família de cubaceae, conhecida como zimbros ou ciprestes.

chaparrón
A Colômbia é uma chuva muito forte, mas de curta duração. Chuva torrencial e curta. Chuva torrencial.

chapata
É um tipo de pão de padaria italiana branco. Ele também recebe o nome de Ciabatta. Foi inventado por Arnaldo
Cavallari e seus ingredientes são branca de farinha de trigo, azeite, fermento, sal e água.

