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machin
O termo mais indicado é machín, com tilde. Na Colômbia é o nome de um vulcão ativo em recesso, mas muito
perigoso para suas erupções explosivas de piroclastas. Fica entre Ibagué e Cajamarca, no Departamento de Tolima.
É também o nome que recebe um elemento pendular usado para extração de óleo. Na Colômbia coloquialmente
significa moeda, prata, dinheiro. Nome de uma canção tropical colombiana. É também uma maneira de chamar um
macaco, primata, macaco ou macaco. Para muitos também é uma maneira de chamar o Cupido, o Deus do Amor.
Namorado, marido, homem.

machina
É uma palavra latina que significa máquina, aparelho, artifício.

machirulo
Refere-se a uma mulher com a aparência do homem. Maria-rapaz. Mulher, agindo como um homem: como por
exemplo Doña Bárbara. Fêmea de moleca. Recentemente se tornou popular por uma política de Espanha ( Irene
Montero, por isso significa macho e legal ). Se olharmos para a forma da palavra, devem significar o oposto, ou seja, o
homem que age como uma mulher. Macho que fixa os rolos. Pequeno homem afeminado, homens.

machista
Pessoa que promove ou pratica machismo. Pessoa que pondera o que os homens fazem ou dizem e, pelo contrário,
despreza ou ignora o que é feito pelas mulheres. Sociedade onde os machos prevalecem sobre as fêmeas.

macho
Macho. Homem forte. A Colômbia é um cavalos resultando Cruz um burro e um cavalo, mas macho. A fêmea é
chamada uma mula.

macho ibérico
É um estereótipo humano que é dado aos homens espanhóis em geral e é caracterizado por ser um homem de baixa
estatura, morena, peludo e mulherengo. É o produto da proposta cinematográfica espanhola, liderada por Alfredo
Landa.

machote
Aumentando o homem, significando homem viril, viril e relutante. Também pode significar recibo ou fatura,
comprovante de pagamento. Também pode significar na Colômbia borracha, desenho à mão livre, esboço, avião.

machómetro
É uma forma hipotética do ranking entre os mais viril, autoritário ou sexista de uma comunidade.

machucon
O termo correto é contusão (com acento). Dizer de esmagar um membro ou qualquer um de seus dedos com algo
pesado. Contusão ou hematoma causado por uma pancada. Gíria de beisebol é uma batida que não é bem feita,
toquito, pouco vigoroso slam.

machurro no machorro, es un árbol
Em algumas partes da Colômbia e a Venezuela vai dizer machurro e até machorro, de mamão macho geralmente não

dar frutos ou ou se você tiver flores hermafroditas, resultando em frutos alongados e na maioria das vezes de baixa
qualidade. Mamão macho. Leitoso.

macilento
Na Colômbia, quer dizer Gaunt, magro, magro, esmirriado, pálido, incolor, fraco, cadavérico, triste, doente.

macilentos
Significa magro, ósseo, pobre em carne, esquelético, cadasférico. Plural de macilento. Também significa pálido,
emaciado, faminto, desnutrido.

macizo
Colômbia diz le maciço à região geográfica onde convergem várias cadeias de montanhas. Área do terreno áspero e
forte. Significa denso, compacto, resistente, denso, sólido, consistente, forte, duro, apertado.

maco
É um tipo de anfíbios da República Dominicana. Maco ou Mako é uma espécie de tubarão conhecido como uma
barbatana curta ou Mako comum. Maco é também o nome de duas localidades, uma na província de Valle de
Compostela (Filipinas) e outra na província de Santiago del Estero (Argentina). Língua falada na Orinoquía
colombiana, pertencente à família Sáliba.

macoca
Na Colômbia é o mesmo que careca, coscorrón ou pescozón. Golpe que é dado à cabeça com os dedos dos dedos. É
também o nome de uma localidade, no município de Canalete, no Departamento de Córdoba.

macoco
Na Colômbia velho facão e pompo (sem borda). Também se chama charapo. Apelido de um motorista argentino de
origem basca, cujo primeiro nome era Martín Alzaga Unzué. Ele também era conhecido como Martin DeAlzaga.

macondiana
Em relação a Macondo. Um povo que não existe na realidade, a fantasia e a imaginação do produto de Gabo. Irreal,
fantasioso. No entanto, na Colômbia nós chamamos Macondiano ou Macondian, todos de que a filosofia, a maneira de
pensar ou agir como jolgorica, chavacana e muitas vezes irresponsável, especialmente das pessoas nos dias mais
quentes. É sinônimo de Carnavalesca, jolgorica, pachanguera, festiva, alegre, animada, coloquial.

macorina
Macorina é uma forma do nome para as senhoras de San Pedro de Macorís na República Dominicana ( também
conhecido como San Pedro del Mar ou Mar Macoris ). É um império do açúcar.

macón
Na Apicultura é uma maneira de chamar um favo de mel seco e improdutivo. Normalmente é mais escuro. Própolis.

macra
Em Geografía é o nome de uma localidade e uma comuna na Itália. Ele está localizado na Província de Cuneo, na
região do Piemonte.

macro
É um prefixo grego que significa grande. Ele também é usado por economistas como uma abreviatura para
macroeconomia. Macro ou macrón também foi um prefeito Romano, cujo nome completo era Nevio Sutorio macrón.
Na Argentina macro é o nome de um banco. A Argentina também é curta para o Museo de arte Contemporáneo de
Rosario. Macro é o nome de uma canção composta por Martin Gore e interpretada pela banda inglesa Depeche Mode.

macroadenoma
É um tumor, benigno e lento crescimento que mede mais de 10 mm (mais de 1 cm).

macrocefalico
O termo correto é macrocefálico, com tilde. Significa que ele tem microcefalia. Paciente que tem um crescimento
exagerado da cabeça (desenvolvimento excessivo do crânio) .

macroevento
Grande evento. Evento de grandes diimensões. Evento em que muitas pessoas participam.

macrogotas
Plural de macrogota. Isso significa grandes gotas, gotas (plural de borda de gotejamento). Plantas com sistema de
irrigação de grandes gotas. Gotas, aplicadas com um conta-gotas ou macroaspersion.

macroindustrial
Significa sobre as grandes indústrias.

macrolexifilia
Significa afeto ou predileção por palavras longas.

macronave
Um macronave pode ser um navio gigantesco ou também uma nave-mãe.

macronomics
Não é uma palavra em espanhol. É uma maneira aburguesada ( tentativa de refinamento ) dizer Macro econômica.
Medidas macroeconómicas de ordem transcendental.

macronutriente
Em Fisiologia, é o nome dado aos elementos ou nutrientes que fazem a maior entrada de energia. Nutriente que
fornece mais energia para o metabolismo. São essencialmente glicidas, proteínas e lipídios.

macrooferta
Ótimo desconto. Desconto desproporcional, ofereça como nenhum outro.

macrosondeo
É um levantamento de grandes proporções ou de nível muito alto. Sonda que transcende um país ou região.

macrozona
Significa grande área.

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

macuci
macuci é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Macuci; é um sobrenome )" sendo seu
significado:<br>Macuci é um apelido americano de origem italiana. Bryan Macuci é um Senior executivo da CBS,

macuco
É o nome de uma aldeia no município de San Luis de Palenque, no departamento de Casanare, na Colômbia. É o
nome comum de uma terra de pássaro, também chamado de yuto, imamu, martineta, Tinamidae ou macuco inhambu.
Eles são semelhantes da perdizes, seu nome científico é Tinamus solitarius e pertence à família Tinamidae. É também
o nome de uma planta herbácea em Espanha, conhecida como chufera, alforxon, guarda-chuva, coca, seu nome
científico é Conopodium subcarneum e é da família Apiaceae. Macuco é o nome de um município brasileiro do estado
do Rio de Janeiro.

macucos
Plural de macuco. Macuco é o nome de um pássaro das planícies orientais da Colômbia, seu nome científico é
Tinamus solitarius e pertence à família Tinamidae. Também conhecido como um Tinamidae, yuto ou martineta.
Macuco é também o nome de uma planta em Espanha. Seu nome científico é subcarneum Conopodium, pertence à
família Apiaceae. Também dizem matacano, guarda-chuva, patacana, chufera. Esclarece-se que o Macuco, é também
o nome de uma aldeia no município de san Luis de Palenque, no departamento de Casanare, Colômbia.

macumba
É uma palavra de origem africana e significa magia, ritual. Na Colômbia também significa falar muito, contar mentiras,
falar carrinho. Truques, falácias.

macumbero
Pode significar que você pratica macumba ou é ritual africano de origem Bantu. Na Colômbia, um mentiroso, um
mentiroso, um mentiroso, é chamado macumbero. Charlatão. Na Colômbia, falar de macumba é contar mentiras.

macuto
Significa saco, saco, Bale, mochila, bolsa, mochila, saco, em massa.

mad
Nome de uma série de televisão e uma revista nos Estados Unidos. Eles são humorísticos em um corte
bem-humorado e fazer sátiras ao consumismo.

madam
É o mutismo da palavra francesa Monsieur (pronuncia-se senhora) e isso significa senhora, senhora, mulher. É o nome
de um filme francês de Rossy de Palma e Toni Collette. A Madame é também o nome de um livro por Sally Stanford.

madariaga
Madariaga é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Madariaga ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Madariaga; nome próprio ). É um sobrenome espanhol com raízes na Galiza e no
país basco. É o nome de uma cidade na grande Buenos Aires. na Argentina.

made in spain
São termos em inglês que significam feitos na Espanha, feitos na Espanha.

madeja
Na Colômbia é o mesmo que bola, rolo, chipa ou bobina. Geralmente se refere a um elemento filiforme que é enrolado
(fio, fio, corda ou fio).

madejillas
Plural de madejilla e diminutivo de Hank. Significa carreticos, bobinas, rolos, ovillitos e pequenas bolas. Pequena
porção de cabelo que solta o cabelo.

madera
Nome genérico que na música é dado a um grupo de instrumentos de aerofone. Eles também são chamados de cana
ou vento-madeira. Há flautas, oboés, fagotes e clarinetes. É o nome de um condado e município no estado da
Califórnia (Estados Unidos). Nome de uma cidade mexicana no estado de Chihuahua. A madeira é um material de
construção que é extraído dos troncos de árvore. Em Colômbia coloquialmente a madeira é punição, crítico ou ataque.

madero
Significa pau, taco, morcego. Pedaço de madeira em forma de tolete ou tronco. Elemento de madeira sem corte. É
também um sobrenome de origem espanhola. Na Espanha, policial.

maderolense
Significa que ele é originalmente de Maderuelo. Vem de Maderuelo. Que é relacionado com madeireiro ou residente
em Maderuelo. Maderuelo é uma cidade espanhola da província de Segovia.

madén
É o nome de uma cidade e de um distrito na província de Elaz?g, na Turquia. É também um dos nomes comuns
usados no Chile para uma árvore na família Cunoniaceae. Seu nome científico é Weinmannia trichosperma. Também
é conhecido por vários nomes similares de origem mapuche: teníu, tenío, teniú, tineo ou corantes.

madiam
É o nome de uma região montanhosa da Arábia Saudita, é o nome do lugar para onde Moisés fugiu, depois de ter
matado um egípcio que maltratava os israelitas.

madonna
É uma palavra em italiano. Você quer dizer Virgem, minha senhora. Nome de muitas representações artísticas da
Virgem Maria (Pinturas, esculturas, etc.). É também o nome artístico de uma cantora americana, cujo nome verdadeiro
é Louise Veronica Ciccone.

madre

Uma fêmea que tem dado à luz ou tiveram descendência. Superior de uma freira do convento. Mãe, o progenitor,
Matrona, superior, abadessa, pista, fundamento, origem, início, Cunha, causa, motivo, raiz.

madre entenada
É o mesmo que políticos mãe ou madrasta. Mãe alnada. O enteado do termo é usado mais para se referir às crianças,
muito poucas vezes a mãe ou o pai político. mãe que não é biológica mas seu substituto.

madreado
É uma inflexão de madrear. Na Colômbia, significa ofender, insultar, lançando insultos.

madremonte
O madremonte é um mito colombiano do centro do país. O madremonte incorpora-se como uma mulher que tem musgo
no cabelo, usando um chapéu grande que cobre o rosto dela e vive no fundo da selva. Ele pune homens infiéis e
aqueles que lutam sobre os limites e a terra.

madreñera
O termo correto é Madronera. Lugar onde madroños abundam, uma árvore frutífera selvagem. Madroñal, madroñal. É
o nome de uma cidade espanhola na província de Cáceres (Extremadura). Na Colômbia, ela poderia ser uma mãe do
sexo feminino, em estado de rua.

madres
Plural da Mãe. Mães, progenitores. Mulheres que tiveram ou deram à luz crianças. Na Colômbia, também significa
insultos, palavras de soece, vulgaridades.

madrid
Além de ser o nome da Capital espanhola, é o nome de uma cidade perto de Bogotá na Colômbia e que pertence ao
departamento de Cundinamarca. Raízes árabes significa cama córrego ou rio, mas também pode ser tomado como
origem ou matriz.

madrigal
Na Literatura é um poema romântico curto. Na Musica é uma composição romântica curta para várias vozes. Isso se
refere à mãe, ao ninho, à origem, à matriz ou ao berço. Nome de um bolero composto por Don Felo (cujo nome
verdadeiro era Felipe Rosario Goyco). É também um sobrenome de origem espanhola. Nome de uma população
espanhola da província de Guadalajara. Há outra cidade chamada Madrigal ou Madrigal de las Altas Torres, na
província de Ávila, também na Espanha.

madriguera
Ninho ou antro de animais selvagens. É um lugar secreto, lugar para esconder algo. Esconderijo, refúgio, asilo, toca,
toca, caverna, escondido.

madrigueras
Plural de toca. Lugares apropriados para esconder ou esconder algo com certeza. Lugares secretos, lugares
apropriados para esconder algo. Esconderijos, abrigos, asilos, covas, ninhos, cavernas, esconderijos. Lugar de
criação e refúgio de animais selvagens.

madrina
Na Colômbia e especialmente nas planícies do leste é o rebanho mais antigo fêmea (vaca). Vaca que cabeças de
gado durante uma turnê, é geralmente muito gentil. Mulheres nos impulsionando durante o batismo. Mulher que batiza
um barco. Mulher que preside a uma cerimónia religiosa ou que nos acompanha para receber um dos sacramentos.

madrugón
É a ação de levantar muito cedo, de levantar cedo para fazer alguma atividade especial. Na Colômbia o termo
tornou-se popular, para compras feitas por comerciantes atacadistas muito cedo pela manhã, geralmente entre 12
horas da noite e 6 da manhã.

maduringlish
Eles são os disparates do Nicolas Maduro em inglês (muito mau inglês: Maburringlish). Se não é fluente em espanhol,
muito menos inglês.

maestranda
O direito de voz para se referir a um aluno matriculado no mestrado é mestre. É um neologismo que não foi
incorporado em dicionários. Quando a rescisão /-nda é usado para formar substantivos associados a bases verbais que
têm o sentido de obrigação (examinando meios para ser a considerar) ou viver em um processo (americanismo
alfabetização significa que é no processo de) alfabetização"). Assim, mestre e seu mestre feminino variante, significa
que a pessoa que está em processo de ser mestre (para tal título).

maestrante
Pessoa que trabalha nas oficinas de um batalhão ou em seu arsenal, fabricação ou reparação de armamento. Uma
pessoa que trabalha nas oficinas da artilharia. Sociedade de pessoas que são treinadas no uso de armas e passeios a
cavalo. Cavalaria.

maestrista
Nome dado a um aluno de mestrado, independentemente da especialidade. Também é possível usá-lo desta forma
dominando ou dominando.

maetra
Maestra é escrita incorretamente e ele deve ser escrito como "Mestre", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
professor. Significa guia, educador, professor, modelo, institutora.

mafia
No século passado, foi uma organização criminosa italiana com base na Sicília. Por extensão é atualmente toda
organização criminosa, no qual existem hierarquias bem definidas e cujos líderes são os patrões. Cartaz.

mafins
É a mudez do termo em inglês Muffins. Ponquesitos, mantecados.

mafras
É uma cervejaria alemã, no setor de Coacalco no México DF Mafras Biergarten). Cerveja preta.

mafufo

No Atlântico a costa da Colômbia é um pouco menor do que a atual variedade de banana e também recebe outros
nomes no interior como banana, policial ou popocho.

maga
Na Colômbia bruxa, bruxa, mulher que pratica magia.

magacuya
Eu acho que ele é perguntar para o maracujá. É uma fruta da planta também conhecida como maracujá ou maracujá.
Seu nome científico é Passiflora edulis, pertencente à família Passifloraceae.

magadis
Na antiga Grécia, era um instrumento musical de cítara, a lira ou harpa, como corda. No princípio era 20 caracteres,
mas ela é maior.

magadizar
Foi a ação de ajuste de um magadis em série de oitavas. Octavar.

magangueleño
Você também pode dizer magangueño ( ou magangueña ). Significa nascido ou nativo de Magangué, município do
Departamento de Bolívar, na Colômbia. Residente ou relacionado com Magangué. Faz fronteira com o rio Magdalena
e perto da vila são unidas pelos rios Cauca e Magdalena.

magano
É o sobrenome de um escritor espanhol, romancista, chamado Jorge Magano. Ele também foi um maestro radial.
Delicadeza do verão de Santander (Espanha), guadaneta, Lula, Lula. É também um mundo alternativo fictício muito
estéril.

maganza
É o sobrenome de um pintor italiano dos séculos 16 e 17 (final), chamado Alessandro Maganza. Sobrenome de
diversos pintores italianos da idade média. Na Colômbia e Equador maganza significa ociosidade, preguiça, preguiça,
preguiça, preguiça.

magarza
É um dos nomes comuns na Espanha de uma planta medicinal. Eles também te estrelada camomila, marcierza,
gamarza, margarita. Seu nome científico é Chamaemelum mixtum e pertence à família Asteraceae.

magas
Plural de maga. Na Colômbia significa bruxa, feiticeira. Fada.

magdalena
Magdalena é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Magdalena ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo
correto é Magdalena. É o nome de um rio e um departamento da Colômbia. Nome da mulher do bíblico origem e
meios magnífico mirante da torre. Variantes: Madelaine, Malena, Lena, Magda, Milena. É sinônimo de gemer.

magia simpatica
Simpatica mágica é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Magia simpática", sendo o seu significado:<br>Eles
são acompanhados por piadas e provocações shows de mágica, que tem adicionais para atrair o público rir.

magilo
Era o nome de um rei ou um príncipe do Galos de Boi, Emilia (região do norte da Itália). Em latim, seu nome era
Magalus. Ele acompanhou Hannibal aos Alpes em campanha contra Roma.

magister militum
São termos em latim, que significa oficial. Máximo líder da tropa, Marechal de campo, mestre das forças armadas. Foi
um título estabelecido desde Constantino I, para designar o intervalo máximo de um militar na Roma antiga.

magisterio
Na Colômbia é o sistema de ensino, conglomerado de professores ou educadores. Tem de poder que a Igreja
impostas ou ensinar suas doutrinas. Autoridade do Papa, bispos e ministros da igreja.

magín
É um nome do meio masculino de origem latina reverenciado Aquele que recebe vias. Como um substantivo significa
talento, imaginação, habilidade, sagacidade.

magnar
É um nome masculino de origem norueguesa. Nome de "o rei do salmão", cujo nome completo é Gustav Magnar
Witzøe. Ele é um dos jovens mais ricos do mundo.

magnánimo
Pessoa muito benevolente, benevolente, grande, nobre, generosa, gentil, bem-humorado.

magnetar
Na Astrofísica é uma gigantesca estrela de nêutrons, também chamada magnetostar. Pulsar, que em pequenas
rajadas de tempo curto emite grandes quantidades de raios gama e raios-X.

magnitudes
É o plural de magnitude. Significa dimensão, medida, tamanho, extensão, capacidade, volume. Eu também poderia
significar a grandeza, importância, influência e alcance.

magnolla
magnolla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Magnólia", sendo o seu significado:<br>Magnolla ou
Magnólia é o nome de uma planta e seu jardim de flor. Também é nome feminino que significa Perfume delicado. O
nome é de origem francesa. Eles pertencem à família do Magnoliacesas. É um género de cerca de 120 espécies. Ele é
nomeado após o botânico francês, que os descobriu-los nomeado Pierre Magnol.

magret
Fatia ou filé de peru ou carne grande que não tem gordura, carne fatiada magra. Carne de peru ou polpa de ganso.

magro
Significa que não é gordo. Clarificado, magro, magro, magro, seco, enjuto, escasso.

maguacata
O maguacata ou mahuacata é a bainha e a semente da árvore do ébano, que é usado como um lanche ou lanche em
vez de amendoins ou nozes. Eles são consumidos torrado e algo é sal. O nome científico da árvore é Ebenopsis
ebano e pertence à família Fabaceae.

magufadas
É uma mistura de gírias do mágico de palavras e ufólogos, tanto atividades um pouco questionadas e credibilidade
relativa. Diz que é o que faz quem promover ou negociados com fenômenos paranormais ou pseudocientífica, tais
como ufologia, telepatia, magia, etc... ou o crente da mesma. É quase um sinônimo de charlatanismo. Magoo charadas
( Como isso é Abe Lincoln todos vendo 41 diferentes;.

magufo
É um termo usado de forma pejorativa para se referir a pessoas que praticam ou promovem a "pseudociência em
geral", especialmente aqueles onde presume-se que eles têm poderes sobrenaturais (como astrologia, Espiritismo,
ufologia, homeopatia, etc.). É usado pelos céticos no espírito. Mágico de forma depreciativa.

maguiancho
maguiancho é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Manguiancho" no sentido de:<br>A palavra correta
deveria ser Manguiancho. É uma forma coloquial na Colômbia para nomear uma pessoa que é muito generosa, sem
barulho para gastar dinheiro, botarate, maniancho, perdulário. É o amigo que gosta de pagar contas sem se vangloriar.
Amplo, bem-humorado. Carinho para ajudar os outros. Um desperdício. Que você gastar sem limites.

magullar
Na Colômbia significa danos, ferido, pressione, pressione, denegrir, bater, ferir, danificar. Causar hematomas,
contusões, hematomas, contusões,

magur
Magur é outro nome que é conhecido o peixe gato ou bagres. É um peixe de água doce Claridae família e seu nome
científico é Clarias batrachus.

magurios
É o nome de caracóis marinhos muito pequenos. Eles também são chamados de bigaros. Seu nome científico é
Littorina Spp. e pertencem à família littorinidae. Eles são comestíveis.

mahout
É o nome dado a um manipulador de elefantes ou domador. Nome da técnica de amanhecer e manusear elefantes. É
uma palavra em língua hindi e significa montador de elefantes, cavaleiro elefante. Também é chamada de cornaca.

mahón
Nome de um tecido rústico e grosso, feito de algodão. É semelhante a jeans ou jeans. Nome de uma cidade
espanhola, que é a capital de Menorca. Nome de uma classe de navios da Marinha Espanhola, que corresponde ao
Oceano ou Altos Rebocadores. Também se chama Circuses.

maicena
Farinha de milho branco. Há uma marca registrada dessa farinha, chamada Maizena (também com z).

maicero
Em Colômbia: Pessoa consumir o milho. Paisa. Nativos de Antioquia e o velho Caldas. Tipo de primata, também
conhecido como milho, milho, disjuntor, com chifres, cabeça dura de capuccino de Mico, macaco assobiando, macaco
caiu. Seu nome científico é Sapajus apella e pertence à família Cebidae.

maidán
É uma palavra de origem persa que significa quadrado. Na língua ucraniana significa a mesma coisa. Nome da Praça
da Independência em Kiev.

maigua
É um nome de mulher e o nome de montanhas na selva amazônica da Venezuela. A palavra é de origem Hoti (nome
do povo e língua falando, originários da área).

maigua, maihua*
O termo correto é Maywa ( embora maigua e maihua-) pode ser aceite. Em quechua, língua significa roxo. É o nome
da orquídea de Quito ( Epidendrum jamiesonis ) família Orchidiaceae, também é chamado de Flor de Christ. Ele está
localizado no Equador e Colômbia ( possivelmente também em 41 Peru; Em botânica Maywa é o nome de um gênero
de orquídeas composto por aproximadamente 300 espécies.

maikol
É o castilianization do nome Michael em alemão e inglês e que também é igual a Miguel (espanhol), Michel (francês),
Michael (inglês), Mikhail (russo). O nome Miguel é de origem hebraica e significa quem como Deus. Na Colômbia, há
também o nome de Mike ou Maicol.

maileth
É o nome de uma mulher de origem inglesa. Tem como variantes Mayleth ou Myleth. Significa o sedutor, aquele que
seduz, roupa amada (conheço um caso do nome do homem, José Mileth).

mailette
É o nome, marca ou referência de um óleo cosmético com fragrância de lavanda.

maillot
É uma palavra em francês. Significa camiseta, camiseta, flanela. Roupas para cobrir o porta-malas. Geralmente é
tecido macio, carece de botões.

maino
É o nome artístico de um rapper de Nova York chamado Jermaine Coleman. Maíno (com til) ou Mayno foi um pintor
espanhol, chamado Juan Bautista Maíno. Ele era um frade e nasceu em Pastrana.

maitia
Em basco significa amor, amado, amor, noiva.

maiz horra
Horra milho é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Milho horra." sendo seu significado:<br>Horra milho é o
milho que tem suas orelhas ou chocolos com grânulos muito separados ou isolados. Orelha de poucos grãos. Na
Colômbia Solotusa também é chamado ou COB fútil. É rentável para o agricultor. Eu horro ou horra em espanhol é
gratuito, RID.

maícear
maicear é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Maicear ( til faz )" sendo seu significado:<br>É alimentar
animais domésticos em uma fazenda ou fazenda. Alimentação de aves. Em alguns países é usado como sinônimo de
suborno, de dar subornos.

maíz
Nome comum de uma planta da grama de frutas comestíveis chamado espigas, milho, chócolos ou milho. É o nome de
um cereal de origem americana e básico em nossa comida. A palavra Mahis, é de origem Taíno (Caribe) e significa
"sustento da vida", "alimento". Seu nome científico é Zea mays e pertence à família Poaceae. Cereal mais produtivo
do mundo.

majadas
Majadas é o plural do rebanho. os rebanhos são abrigos que os pastores e seus rebanhos usados para abrigo na
montanha. Galpão, rodeado por uma cerca, geralmente de pedra. Estrume, excremento. Milho ou trigo embebido e
cozido. Mazamorra, peto.

majadera
No México, é uma mesa ou cozinha do punt, onde amassados ou esmagado ingredientes das refeições. A Colômbia é
uma mulher que tem permissão para perturbar ou inconveniente para os outros sem dizer nada. Vítima silenciosa do
bullying. Quem também faz majaderias ou absurdo. Silêncio, boba, tolo, estúpidas, chata, insistentes, impertinentes,
perturbações, bobo, pendeja, tímido, covarde, covarde, covarde, macacão, delirante, crédulo.

majadero
Fazendo majaderias, besteira, besteira. Personagem irritante e inapropriada, irritante, tola, desconfortável, pendejo,
bobo, tolo, estúpido, estúpido, mequetrefe, tarambana, badulaque.

majagual
Lugar onde abundam as plantas majaguas ou majagua. É o nome de um município da Colômbia, no departamento de
Sucre, La Mojana Sucrena região.

majahua
É um dos nomes comuns que temos na Colômbia para uma planta (árvore). Majagua. Ele também diz jonote, burío.
Seu nome científico é Heliocarpus appendiculatus e pertence à família Malvaceae.

majales
Plural de majal . Um majal é sinônimo de cardume ou banco de peixe. Grandes grupos de peixes. Bancos de peixe,
cardumes.

majamas
Quer dizer que estou bem. Também é uma maneira coloquial de chamar de pijama feminino. Roupa de dormir para a

senhora,

majara o majareta
Significa loucura, insano, orate, perturbado, louco, deciquialmente. Uma pequena pessoa com cordas. É um termo
muito utilizado no México.

majax
É o sobrenome de um ilusionista e prestidigitador francês chamado Gerard Majax e cujo nome real é Maurice Faier.
Ele nasceu em Nice e teve vários programas de televisão. Ele também tem sido um chuveiro de TV na TV francesa.

maje
O termo é usado em vários países da América Central com significados diferentes. Na Costa Rica significa ingênuo,
inocente, crente. Em Honduras é bobo,. Em El Salvador amigo da confiança completa, parce , cuate . Na Espanha,
também significa amigo. Na Colômbia e especialmente no Departamento de Huíla, é um sobrenome de origem
indígena. Apocope do nome Maria Jesus.

majé
É uma inflexão de majar. Significa que moer, esmagar, marinar, esmagar, esmagar, apertar (moagem de grão para
fazer farinha ou frutas para extrair o suco). Ele também pode perturbar, irritar spank, punir. Na América Central
também é jovem, juvenil, adolescente, inexperiente, ignorante bobo, idiota.

majo
Na Colômbia significa arranjado, adornado, colorido, adornado, elegante, atraente, colorido, bonito.

majoletos
É o plural de majoleto. É um dos nomes comuns para Hawthorn ou espinheiro. Seu nome científico é Crataegus
monogyna e pertence à família Rosaceae.

majunche
Na Venezuela, falta boa qualidade, o que é medíocre ou comum. É saudável. É também uma forma de se referir aos
rebeldes estudados que se opõem ao governo (especialmente na época de Hugo Cháves). Rebelde, oponente.

maki
É o nome artístico do cantor e produtor de música flamenca espanhola. Seu nome completo é José Antonio Velasco
Ruiz, nascido em Huelva. É também o nome de uma classe de comida japonesa, que são basicamente alga nori rolos
recheado com arroz de sushi e vegetais e/ou peixes. A única palavra em Japonês significa enrolamento. Ele difere do
sushi pela espessura.

maktub
É uma palavra uzbeque e significa carta.

makuluak
É uma palavra em língua basca, que significa muletas. É o nome de uma canção interpretada por Berri Txarrak.

mal amigo
Quer dizer um desertor, desrespeitoso, traiçoeiro, hipócrita, injusto. Pessoa que não é leal com os amigos, sempre que
necessário. Completo, egoísta.

mal de edipo
É o mesmo que o complexo de Édipo. É que a tendência natural de um filho preferido da mãe, ao invés do pai. De
acordo com Freud é o desejo inconsciente de ter relações incestuosas com o progenitor do sexo oposto e tentar excluir
ou ignorar o mesmo sexo. No caso das mulheres são chamadas complexas de Electra, que, por natureza, são atraídos
para o pai dele.

mal de estómago
Na Colômbia é chamado de diarréia ou churrias coloquialmente.

mal gusto
É o nome do primeiro filme dirigido por Peter Robert Jackson, em 1987. Formulário de roupa inadequada.

mal perdedor
Ele é a pessoa que não reconhece uma derrota, que argumenta armadilhas ilegais ou manobras de seu concorrente e
nunca aceita a superioridade de seu adversário. Ele geralmente é egocêntrico, desonesto e vaidoso.

mal tercio
Colômbia diz que terceiro lugar de um fardo muito pesado. Terceiro ruim, portanto, é um fardo muito estressante, muito
àquele. Por extensão também significa pessoa inoportuna, impertinente, tola, que incomoda. Pessoa intrometida ou é
indesejável. Indesejável de empresa ou Importunate.

mala
Que mal fazer, faz errado. Mulher má. Significa mal, mal, infame, vil, cruel, perverso. É também uma maneira de
chamar um cordão de oração, que é um fio de 108 nós ou contas. Também se chama japa ruim. É geralmente usado
por religiosos cristãos ortodoxos. Eles são semelhantes a um rosário ou camándula e quase sempre no final ou no final
usa um cricifijo.

mala onda
É uma forma coloquial de se referir a um pequeno parceiro, desagradável, atorrante, pessoa perigosa e que não é
classe legit, mau, mau leite. É também o nome de um romance do chileno Alberto Fuguet.

mala persona
Pessoas más, má classe. Pessoa desagradável e pouco colaborador. Egoísta, falante e agressiva.

malabar
É o nome de uma linguagem, que é falada no estado de Kerala, ao sul da Índia. É o nome de uma região no sul da
Índia. É o nome de uma cidade no estado da Flórida nos Estados Unidos. Significa maroma, salto, capacidade,
habilidade, truque.

malacaton
malacaton é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Malacaton ou pêssego..." sendo seu significado:<br>O

termo correto é Malacaton ou pêssego. É outro nome que é conhecido para o pêssego. É o fruto da Prunus persica que
pertencente à família Rosaceae. Tem a árvore os nomes de pêssego, pêssego ou malacatonero. Significa maçã macia
como algodão.

malaco
É uma palavra de significado de origem grega macio, macio, macio, Primavera de luz, solta.

malacopa
Significa pessoa que não sabem beber, que é bebida muito facilmente, que dormem no bêbado ou que se dedica a
irritar, ofender e gerar lutando na Colômbia.

malacote
É uma planta aquática comestível, chamada no México. É comido em saladas. Seu nome científico é Hydrocotyle
ranunculoides e pertence à família Araliaceae. É considerada uma planta invasora. Também conhecido como
redondita ou redondita de água.

malagana
É o nome de uma correção no Departamento de Bolívar que, juntamente com San Basilio de Palenque, pretende-se ser
um novo município. Atualmente pertencem à jurisdição do município de Mahates.

malagasha
Rone Malagasha é uma marca de moda praia de Medellín (Colômbia) que tem TheCloset.co, os designers e
empresários são Melisa Rivas e Natalia Gómez, mulheres de exemplos inspiradores para a sociedade.

malagueta
É uma maneira pejorativa de chamar Málaga. É também uma variedade de pimentão ou pimenta muito picante. Seu
nome científico é Capsicum frutescens e pertence à família Solanaceae.

malajeta
Na Colômbia, ele é uma pessoa de furão, que faz uma cara ruim a toda hora, que gesticula com frequência. Pessoa de
tratamento difícil e que prefere permanecer sozinha. Hosco, insociável, focinho, arisco.

malamadre
Uma mulher que não tem nenhum instinto maternal. Mãe desnaturada. Planta conhecida no Paraguai como
Kalanchoe, que é dito cura câncer. É nativa de Madagascar, mas muito comum na América do Sul. Seu nome
científico é Bryophyllum pinnatum e pertence à família Crassulaceae. Existem 3 espécies. Ele recebe outros nomes
populares como bruxa, planta de Goethe, campanhas de Catedral, vida vegetal, planta milagrosa, grama de bruxa, a
lâmina de ar, sempre vivo, prodigiosa, colombiano, hojaransin, hojerilla.

malamañoso
É o mesmo que liso. Bem, geralmente é uma qualidade negativa. Pessoa de manhãs ruins. Complicado, vigarista.

malambero
Na Colômbia significa relacionada com malambo, o malambo, extraído de malambo. Malambo é uma planta medicinal
tradicional. Tem propriedades antiinflamatoprias, ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue e contém diterpenos

boactivos. Seu nome científico é Croton malambo e pertence à família Euphorbiaceae. Também na Colômbia é o
nascido, residente ou relacionados ao município de Malambo Atlantico no departamento. Malambero é também um
ritmo e uma dança da Argentina. Dança do Malambo.

malambo
Na Colômbia é o nome de um município do departamento de Atlántico. É também o nome de uma Base de força aérea
da Colômbia na mesma região. Na Argentina é o nome de uma dança tradicional do Sul e também o nome de um
filme.

malandro
É um termo amplamente utilizado na Venezuela. Significa bandido, criminoso, malfeito, fora da lei, criminoso. Homem
mau.

malanga
Na Colômbia é o nome de uma planta, que também nós dizer furo, taro, Matabala. Ela produz alguns tubérculos
comestíveis. É também chamado de nome. Seu nome científico é Colocasia esculenta pertence à família Araceae.

malarico
Na medicina, Malarico, faz referência a malária, uma doença parasitária que envolve febre alta, calafrios, sintomas
gripais e anemia. CausasLa malária ou malária é causada por um parasita que é transmitido aos seres humanos
através da picada de mosquitos infectados Anopheles. Após a infecção, o parasita ( chamado sporozoites ) Eles viajam
através da corrente sanguínea para o fígado, onde amadurecem e produzir outro formulário chamado Merozoítas.
Parasitas entram na corrente sanguínea e infectam as células vermelhas do sangue.

malaya
Significa que um nativo da Malásia ou a Federação da Malásia, Malásia residente ou relacionados a ele. Nome de uma
linguagem que é usada no oral e escrita de maneira sudeste asiática. Referido como bahasa melayu. Quando você
usa a palavra "Malaio" ou ainda mais "Ah, Malayan", envolve um desejo ou uma memória agradável, que entristecido
pela geração de nostalgia, algo que nos faz suspirar. Algo que lembra estranho, mas com carinho. Nostalgia,
saudade, memória, evocação. Olho, isso não é nada de palavrões ou é sinônimo de mal.

malaza
O termo correto é Masala (com s). É uma palavra usada na América do Sul para designar um portador de pessoa de
más notícias, maus presságios. Henrique, malasuerte, sal grosso, fatalidade, desgraça e infortúnio. Em Espanha o
grupo Masala é um grupo de empresas de madeira, dedicada ao fornecimento de produtos de madeira e decoração.

maldado
Forma uma opinião ruim, assunto de alguém ou algo maligna. Jogar com dados carregados ou alterado para enganar.
Usado em Português.

maldecir
É a ação de maldições total. Significa a blasfemar, renegar, juro, condenar, execrar, inveigh, denegrir, difamar,
caluniar, ofender, odeio, abomino, bater, insultar.

maleantes
Plural de maleante . pessoas que cometem delitos ou cometem crimes. Criminosos, malandros, bandidos,

malandrinas, malfeitores.

malecero
Na Colômbia, onde a tecelaou ou stubble abundam. Lugar que foi invadido por plantas indesejáveis em terras aráveis.
Traço, barba, ano, fallow, balago.

malecho
malecho é escrito incorretamente e deve ser escrito como Malhecho. sendo o seu significado: o termo correto é
malhecho. Feia, ruim, inadequada, insuficiente ação. Deformado, disforme.

malecita
Na Colômbia é um diminutivo de erva. Grama prejudicial ou barba crescer colheitas. Maranita. rastrojito, zarcita. O
nome de um bar no município de Teguise, Lanzarote (Ilhas Canárias).

maleficios
Significa que os males causados por bruxaria ou feitiçaria. Plural de hex. Significa feitiço, feitiço, magia, bruxaria,
feitiço de maldição.

malena
É o nome de uma mulher de origem latina e hebraica. Significa magnífico habitante da torre. Esplêndido, magnífico,
regal, magna, excelsa, soberbo. Nome de um filme italiano, com Monica Bellucci como protagonista. É baseado na
ocupação alemã na Itália. Também pode ser apóia de Madalena ou Maria Helena e também são chamados de Babe.

maleta
É um pouco de viagem, usado para transportar alfaias roupas ou produtos de higiene pessoal. Bolsa, saco, mala,
bagagem, controle, na Colômbia, de forma coloquial: jiba, corcunda. Também pode significar desajeitado, grosseiros,
regular, ruim. Muito baixa qualidade ou técnica, pacote de jogador.

maletas
É o plural de mala. Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir a um jogador de futebol de baixa qualidade.
Ruim, estranho, não qualificado, fogo de artifício. Mala é bagagem, mala, bolsa, bolso porta-arquivos. É também a
forma depreciativa de se referir ao corcunda e o patíbulo.

maletaza
Uma pessoa que joga com falta de jeito exagerada em um comércio ou profissão. Muito desprezível. Equivocado no
que ele diz ou faz. Roupas de grande confusão ou qualquer outra coisa pretende carregar sobre os ombros.
Aumentativo de mala.

maletear
Na Colômbia é carregado com algo grande, quase sempre pesada e desconfortável. Bultear, carga. Carregando
bagagem pesada e desconfortável. O termo usado para referência que tem sido muito difícil para o transporte, o que
trouxe (usado por meio de protesto).

maletín
É um diminutivo masculino de mala. mala pequena. Mala, em que as crianças carregam sua escola fornece. Mala de

couro pequeno usada por crianças em idade escolar. Bagagem, mala.

malevo
Na Colômbia, pessoa de muito mau tipo de más intenções. Uma pessoa que pensa só fazer mal aos outros. De
sentimentos ruins. Assassino de valentão, anti-social, Hitman, desonestos.

malezal
Na Colômbia é uma terra coberta de áles ou barbas. Lugar onde a vegetação progrediu espontaneamente. Stubble,
mt. Vegetação indesejável em áreas de cultivo. O Charrascal.

maléolo
Significa que parece um martelo. É um dos nomes das protuberâncias da tíbia e fíbula no tornozelo.

malhechor
Uma pessoa agindo contra a lei e estabeleceu padrões. Pessoa que comete crimes. Criminoso, Transgressor,
Rufiano, Assaltante, Fora da Lei, Malandrín,, Bandido.

malhuete
Nome de um Poço e uma Mina de Prata em Hiendelaencina, um município espanhol, na província de Guadalajara, em
Castilla-La Mancha. .

malhumoradas
Plural de Moody. As mulheres ou pessoas de mau humor ou mau caráter. Significa raivoso, malgeniadas, enfadadas,
desanimado, irritado, problemático, selvagem, descontentes, deslizamento, huranas, franzindo a testa, insociables.

malianteo
É um tipo de música moderna de rua, cujas raízes estão em Rap, Hip hop e Reggaeton. Peça desculpas a gangues ou
bandidos.

malibú
Isso significa que sons das ondas fortes. É o nome de uma praia, uma lagoa, um riacho e uma cidade em Los Angeles,
Califórnia, Estados Unidos. É o Sector de Los Angeles, onde celebridades vivem. É também o nome de uma canção
de Miley Cyrus.

malicia
Significa astúcia e inteligência para lidar com uma situação na Colômbia. Mana, experiência, sagacidade.

malinaltepec
É uma cidade mexicana do estado de Guerrero. Em náuatle linguagem significa que colina torcido.

malinche
Apelido dado no México ao amado escravo indígena de Hernán Cortés, que também serviu como tradutor e
conselheiro. Também se chamava Malinalli, Malintzin, Marina ou Doña Marina. Sua origem era o nahuatl mexicano.
Ele veio para dominar várias línguas e espanhol. Mais tarde foi chamado de Tenepal, que significa loquaz, que fala

fluentemente na língua náuatla.

malinchismo
É uma forma de comportamento em que a prioridade é dada ao estrangeiro. O termo vem de Malinche, apelido do
amante mexicano de Hernán Cortés.

mallorquinista
Na Colômbia significa que protege ou defende o Pântano Mallorquín. Ambientalistas que defendem o Pântano
Mallorquín por sua deterioração ambiental. Na Espanha significa que defende o Mallorquín, uma variedade de
catalães, que é falado em Mallorca.

maloca
Na Colômbia o maloca é a típica moradia indígena. Casa comunal ancestrais indígenas. É também o nome de um
parque temático.

maloclusion
maloclusão é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Má oclusão", sendo o seu significado:<br>Que se refere
a oclusão de forma anormal. Desalinhamento dos dois maxilares para mastigar ou fechar a boca. Laço de dentes ruins.

malogre
É uma inflexão maundoive. Significa danificar, deteriorar, perder, desperdiçar, estragar, jogar, desperdiçar, abortar,
falhar.

malojillo
É um dos nomes que dão na Venezuela uma planta aromática e medicinal. Eles também chamam de citronbox. Em
vários países da América Central chamamos de limão zacate e na Colômbia chamamos de grama Luisa, limonada ou
capim-limão. Na Argentina é chamado de cedron. Seu nome científico é Cymbopogon citratus. pertence à família
Poaceae.

maloko
É o nome de uma marca de roupas peruana. Tem muitas lojas espalhadas em várias cidades e especialmente em
Lima.

maloquero
Pode significar várias coisas: pessoa que vive dormindo e que não faz nada. Preguiçoso. Uma pessoa que mantém
trancado na maloca e folhas (indígenas). Pessoa que vai vagando nas ruas, em grupo e não fazer nada. Membro de
gangue. Informais, maltrapilho, rude, mimada. Maloqueiro (no Brasil).

malorossiya
É uma secessão do estado da Ucrânia, que ninguém quer aceitar. Meios, pequena Rússia.

malos pasos
Significa andar indevidamente, erroneamente. Estar ao lado de cometer delitos ou crimes. Perto de más influências ou
má companhia. Soberbos, wobble. Coloca em risco.

malosos
Na Colômbia significa maus, hamsters, malandros, bandidos. Muito ruim. Que eles fazem errado ou fora da lei.

malpache
É um tipo de milho muito rústico, que ocorre em terras muito áridas. Considerada uma das variedades mais antigas e
originais do milho. É de cor escura, com café e é caracterizada por grãos muito difícil. É também chamado chapalote,
pache mau, pode, mayobachi, milho reventador, milho elotero.

malqueridos
Plural de malquerido. Significa inimigos, odiados, detados. Eles recebem ou são tratados com malquerência, antipatia
ou deslealdade.

malsanos
Significa que é nocivo, prejudicial à saúde. Prejudiciais, insalubres e inseguros.

malthusiano
Significa reltive para Malthus ou seguidor de suas doutrinas. Seguidor das teorias econômicas de Thomas Malthus.
Que pratica malthusianismo.

maltina
Na Colômbia, era o nome de uma cerveja que não é mais produzida. A produção começou na Baviera em torno de
1911. Nome de um coquetel que é feito com cerveja preta, refrigerante ou cola e conhaque.

maltratado
É uma inflexão de maltratar. Efeito ou dano causado por bater para humilhar o outro. Ação e efeito de bater bater,
ferir, machucar, punir, insultar, ofender, ' t errado. Golpe, punição, lesão, dor, dolorido, cansado, ferido.

maltyox
A língua Kiche, na Guatemala, significa obrigado. É o nome de uma rede de lojas onde são vendidos artigos de higiene
pessoal com selo puramente guatemalteco, além de múltiplos alimentos e acessórios, todos artesanais.

maluco
Na Colômbia significa doente, indisposto ou também desagradável, quebrado, podre, danificado, ruim.

malula
MALULA é o sobrenome de um cardeal do Congo, chamado Joseph-Albert.

malus doméstica
É o nome científico para o bloco comum. Pertence à família Rosaceae. Domesticada foi cerca de 15000 anos atrás.

malú
Na Colômbia pode ser a forma familiar e carinhosa de chamar as senhoras de nome Maria Lúcia ou Maria Luisa.
Apelido com o qual um apresentador do Central News do Canal Caracol é conhecido na televisão colombiana. Seu
nome completo é Maria Lucía Fernández. Nome artístico de uma cantora espanhola, cujo nome verdadeiro é María

Lucía Sánchez Benítez. Ela é filha de Pepe de Lucía e sobrinha de Paco de Lucía.

malvarmas
É um termo de língua Waitor que significa frio, tão frio.

malvarón
É o nome de uma rua e um bairro da cidade de Monforte de Lemos na Galiza, Espanha. O Santo padroeiro do bairro
Malvarron é Santa Gema.

malvas
Eles são um grupo de plantas herbáceas do género Malva e da família Malvaceae. Há cerca de 30 diferentes espécies
aceitas, existem alguns 350 e há cerca de 250 táxons sem descrever

malvasía
É um dos nomes comuns dados a um pato andino ou mergulho pato. Seu nome científico é Oxyura ferruginea e é da
família Anatidae. Tepalcate, pato rufous. Também é chamado de malvasia para um tipo de uva nativa do Mediterrâneo
e cultivada nas Ilhas da Madeira.

malvestir
É a ação de vestir-se inadequadamente. Use roupas não adequadas ou inadequadas para um evento que contou com
a presença. Olha roupas muito coloridas para um funeral.

malvista
Em relação à malva (planta ou gênero de plantas medicinais. É uma palavra em italiano que significa hostil, odiado,
incompatível, repulsivo ou maltratado,

malware
No computador a ciência é um vírus malicioso, vírus nocivos. Que afeta o funcionamento do seu computador.

mama
Glândula mamária. Significa mama, Roberta, úbere, mamilo, mama, busto, teresa, lola.

mama chumbi
É uma faixa longa, grande e forte, elaborada com sisal e vermelho de lã, usado por mulheres indígenas equatorianas.
Significa força, poder. Às vezes eles têm ornamentos nas bordas.

mamagallista
É uma palavra muito comum no léxico do colombiano. Significa Coringa, tomapelo, teaser, bem humorado, zombando.
Pessoa que vive uma vida feliz e como faz piadas, anedotas e piadas para seus amigos e familiares mas quizzical
maneira e sem malícia.

mamaguevo
O termo usado é Mamahuevo ou Mamagüevo. Embora seja geralmente um termo vulgar e ofensivo, na costa atlântica
da Colômbia é usado para designar uma pessoa muito submisso, manso ou dócil. É sinônimo de babaca, idiota.

mamando
É uma flexão de amamentação. Fora dos significados comuns, na costa Atlântica colombiana também significa beber,
beber, embebedar-se. É também muito verdadeiro o significado fornecido por Jorge Luis e ao qual gostaria de
acrescentar: animado, ansioso, ansioso, ansiando.

mamanxa
Eles também são chamados de memanxas, são umas tortas de milho (na Colômbia diz espiga ou espiga de milho),
grão de bico, sementes de anis, açúcar e canela. Muito está se preparando para a festa de todos os Santos em San
Joaquin em Queretaro.

mamañema
É uma palavra vulgar da República Dominicana. É igual a Mamahuevo. Significa que faz sexo oral com homens.

mamarra
Quer dizer grande, colossal, gigantesco. Este termo é usado na Venezuela.

mamas
Plural de mãe. Significa que os seios, seios, mamilos. É também uma forma de refrerirse para as mães ou mães.
Progenitor.

mamás
Significa mães, pais. A mamãe é plural. Mulheres que são caracterizadas por ter filhos. Parteiras.

mambrú
Nome de um gato. Nome de uma rodada infantil, que na versão colombiana refere-se a um gato que entrou em guerra
(Mambrú entrou em guerra). A primeira versão é francês, mas há uma versão muito popular espanhol. Mambrú é um
personagem Guna de uma peça infantil de Rafael Pombo. Ele era parente de Miphfu. Mambrú também é o nome de
uma banda pop argentina.

mamelón
Significa sob a forma de mamilo, mamilo ou tetina.

mameluco
Nome dado aos soldados que faziam parte do exército de Napoleão. Vestido sólido, principalmente para designar o
usado por bebês, embora também define o fultening adulto. Macacão.

mamerea
É um termo usado nas planícies orientais da Colômbia e Venezuela. Significa favo de mel, colmeia, favo de mel.

mamerta
Na Colômbia, uma forma coloquial, membro feminino do partido comunista. Zappalà. Feminino de Mamerto. É
também um nome de mulher, é de origem Latina e significa guerreiro, lutador. Versão masculina: Mamerto. Em alguns
lugares é usado para designar uma pessoa boba, de baixa inteligência ou pouca habilidade, lerdo.

mamerto
É uma maneira pejorativa de chamar a Colômbia de militante do Partido Comunista. Por extensão militante da
esquerda, rebelde. É também um nome masculino de origem francesa, que significa consagrado aos Mamers, ou que
é de Mamers, uma população de Loire, Departamento de Sharte. Também é usado para descrever uma pessoa de
pouca inteligência.

mamey
Na Colômbia é uma expressão que significa que é muito fácil de fazer, que é não complica. Sinônimo de chimbo, fácil,
simples, realizável e gerenciável. Frutas Mamey de Cartagena, cujo nome científico é Mammea americana e a família
Clusiaseae ou Guaicaramilla ou ligue agora Callophyllaceae. Há também outro mamey chamado árvore que é
conhecido como Zapote, Pouteria sapota, que é pertencente à família Sapotaceae.

mamey colorado
É uma árvore e seu fruto, no Caribe. É também conhecida como sapoti Mamey. Seu nome científico é Pouteria sapota
(ou também Lucuma inferior). Pertence à família Sapotaceae. Mamey Colorado tem frutos comestíveis.

mamila en colombia
Garrafa ou recipiente com que comida é dada a uma criança. Garrafa, frasco, mamadeira, garrafa.

mamonazo
Na Colômbia, isso significa ser duramente atingido, geralmente em uma queda. Também dizemos bastão, lesma ou
totazo. Você também pode indicar um golpe contundente muito forte dado com a mão ou com um objeto como p. E. E.
um clube.

mamoncillo
Na Colômbia é o nome de uma árvore e seus frutos. O nome científico da árvore é Melicoccus bijugatus e pertence à
família Sapindaceae. Também é conhecido como mamón, anoncillo, mojón, huaya, maco, cojoncillo, chupalotes,
guaretones, mamalón, chupones, güevillos, guayo, limoncillo.

mamonudo
Na Costa Atlântica colombiana significa muito grande, gigante, enorme, gigantesco.

mamotrete
Na Colômbia é uma coisa grande e inútil. Ele também me disse. Documento com muitas folhas, muito extensivo.

mamón
Na Colômbia significa muito inquieto, cansado. Causa fadiga, cansaço ou irritante demais, desconfortável, irritante.
Fastidious.

mampara
Na Colômbia é o nome dado a uma estrutura de divisão de compartimentos ou módulos. Tela, painel, divisórias
interiores, cortinas, separando. Separadores de escritórios.

mamparas
É uma estrutura de divisão de espaços. Cancelar, gralte, ou porta de três folhas ( um frontal e dois laterais ) ajustado

para as ombreiras de uma porta de entrada e fecharam tudo para baixo do telhado. Quadro fixo ou móvel com divisões
transparentes que servem para dividir espaços.

mampolones
Plural de mampolon. Para dizer à solta, pendejo, mantida, bom para nada. Pessoa sem caráter, de pouco vale a pena,
baixa auto-estima, sem vergonha, sem vergonha.

mamporro
Significa um forte soco na cara. Bater, tapa, tapa, tapa, tapa, um soco.

mamure
É uma palavra que significa próspera. É o nome de um castelo medieval na Turquia, na província de Mersin, Anamur
distrito. Liana ou amarrações da cana nas construções de wattle e daub (casas ou habitações rústicas).

manaca
É uma planta arbustiva, pertencente ao gênero Brunfelsia e pertencem à família Solanaceae. Eles têm flores lilás e
brancas, que são muito aromáticas. Diz que quase todas as plantas deste gênero, regiões ou regiões, devido ao seu
conteúdo, entre outros, de dois alcaloides cujos nomes são manacina, o manaceina. Estas substâncias são tóxicas
para nosso corpo, mesmo com eles, você pode preparar 40 yage; combinado com outras ervas, ) e escopolamina ou
burundanga. Eles recebem outros nomes como jasmim, lavanda, Lily. Chuva torrencial. Das muitas espécies que
existem vou citar apenas 4 mais conhecido: Brunfelsia bonodora, Brunfelsia grandiflora, Brunfelsia latifolia e Brunfelsia
pauciflora ( Esta é considerada a flor nacional do Paraguai e lá dizer Lily, jasmim ou 41 regiões; Eles estão localizados
nas Américas. Tem uso medicinal em povos indígenas e aparentemente usado para tratar a sífilis e até mesmo a
leishmaniose.

manacas
Em Cuba é o nome de uma localidade, pertencente ao Município de Santo Domingo em Villa Clara, o nome de uma
engenhosidade e uma marca de Rony. É também o nome de um Sabanas nessa mesma região.

manacá
É um dos nomes dados no Brasil para uma planta de arbusto ornamental de flores muito aromáticas. No Uruguai
chama-se Jasmine do Paraguai e na Colômbia chamamos-lhe lavanda. No Brasil é também chamado Romeu e Julieta
e em peri Chiricsanago. Seu nome científico é Brunfelsia uniflora e pertence à família Solanaceae.

manacicas
Plural de manacica . Foi um dos nomes com os quais uma grande etnia étnica de índios sul-americanos era conhecida,
juntamente com os Napecas. Eles também eram chamados de manas. Eles foram praticamente extintos durante a
Grande Guerra do Chaco e nos seringueiros. Hoje é usado junto com manas, para designar povos indígenas
desenraizados, esquecidos e sem sua própria identidade cultural e que geralmente não falam mais sua própria língua.
Povos indígenas esquecidos.

manacus
É o género de algumas aves endémicas da Colômbia, chamado popularmente conhecido como matraqueros,
dançarinos ou saltar. A palavra significa coisa pouco bonita. A espécie é Manacus vitellinus e pertence à família
Pipridae. Existem outras espécies que são encontradas em toda a América do Sul, e o mais comum é que o nome
científico é Manacus manacus, recebendo o nome de manaquines ou saltar.

manada
Grupo de animais da mesma espécie. Rebanho, rebanho, rebanho, vaca, caterva, gostou, tropa, gangue, gangue,
banda, multidão, multidão.

manan
Inflexão de manar. Significa brotar fora, nascimento, fluindo, pingando, pingando, rezumar, prosseguir, emanam, venha.

manaos
É o plural de manao. Na Colômbia e a bacia amazônica é uma maneira de chamar o Tayassu tajacu da família
Tayassuidae. Tem outros nomes comuns: Pecari, zaino, carne de porco manao, marrano montanha. O nome de uma
cidade brasileira, o porto do Rio Amazonas (Rio Solimões) e a Capital do estado do Amazonas. Em Tupi significa "Mãe
dos deuses".

manati
O termo correto é o peixe-boi (com acento). É um dos nomes comuns de um mamífero Merman. Eles pertencem à
família Trichechidae e seu nome científico é Trichechus manatus. Também chamado de peixes-boi. É uma palavra de
origem caribenha, significando com seios, ela tem seios. É também o nome dos municípios em Cuba, Porto Rico e
Colômbia.

manavil
No México é o nome de uma empresa privada de vigilância. Nas Planícies Orientais da Colômbia nomes muito raros
são usados e há os nomes da mulher Manáví ou Manavil São nomes de mulher de origem sânscrita e eles significam
filha de homem ou esposa de Manú .

manay
Manay é o nome de uma aldeia nas Filipinas da província de Dávao Oriental na ilha de Mindanao. No Equador é um
sobrenome de origem indígena.

manácata
No México é um prato doce de abóbora com leite. Batata-doce e a mistura de leite. Também diz mingorote. Origem
do termo Purépecha, significa, ou é utilizado para designar qualquer tipo de mistura.

manbear
O termo correto é mambear. Entre os povos indígenas significa mascar ou mastigar coca deixa ayo. Mascar é um pó
verde de folhas de coca e que misturado com cinzas de cecropia ou yarumo Martins ou ypadu. É ritual e comum.
Nutre-os e des dá capacidade de alta resistência. É tradicional é quase todas as etnias colombianas.

mancebía
Um grupo de homens jovens ou jovens. Ele também é usado. Apesar de pouco, para nomear um bordel, um bordel.
Ação imprópria ou incorridos por meninos ou adolescentes.

mancebo
Menina má, menino, adolescente, imberbe, rapaz, docel, cara.

mancera

É o controle manual de um arado. Pedaço de madeira que vai um arado. Esteva. Na Colômbia é um sobrenome de
origem espanhola. Nome de duas aldeias espanholas, um na província de Ávila (Mancera de Arriba) e outro na
província de Salamanca (Mancera de Abajo). Nome de uma ilha chilena na província de Valdivia.

mancha
Na Colômbia, quer dizer sujeira, sujeira, impureza, pecado, pegada, mácula, lamparon, freckle, verruga, pinta, churrete,
mancilla, vergonha, vergonha, sinal.

manchones
Grandes manchas. Sujeira, a vastidão do Grime.

manchur
É uma maneira de chamar um grupo étnico minoritário da China, originário da Manchúria. Eles são mais conhecidos
como Manchus, Manzúes. Era anteriormente conhecido como o povo Yurchen. Eles estão sediados na província de
Mongolis Interior, na China. Eram nômades de costume.

mancilla
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. É o nome de uma calçada e um reservatório no município de
Facatativá, perto de Bogotá. Como um substantivo significa difamação, desonra, infâmia, mancha, afronta, mácula,
vergonha, vergonha, eu desdoro.

mancito
O termo correto é mansito, com s. Diminutivo de manso. Significa falta de bravura. É dócil ou domesticado. A palavra
mancito, como um diminutivo do homem, pode ser considerada, o que significa homenzinho, homem pequeno (é um
termo de uso coloquial).

mandadero
Na Colômbia pessoa que dirige recados ou recados. Pessoa que executa o serviço mandado. Dedicado a transportar
ou trazer coisas de acordo com uma aplicação ou pedido. Recados.

mandado
Na Colômbia é o mesmo que Errand. Pedido ou pedido que é feito para alguém para transportar ou trazer alguma
coisa.

mandador
Nas Planícies da Colômbia há um chicote ou chicote que é usado para chicotear as bestas. É também uma maneira de
chamar um dogman ou zurriago.

mandala
São várias imagens circulares de diferentes estruturas e simbolizando o universo. São várias representações
simbólicas espirituais e rituais do macrocosmo e microcosmo usados no budismo e hinduísmo. Figura circular que é
colorida como terapia de relaxamento.

mandamás
Na Colômbia é sinônimo de chefe, autoridade, superior, diretor, padrão, régua, paladin, caudilho, líder, líder do grupo.

Mandona.

mandatar
É um termo aceitado na nossa língua, significa dar ou conceder o poder ou o mandato. É concedido a capacidade de
representação pessoal, ou de gestão e desempenho em um ou mais negócios

mandatarios
Significa governantes, pessoas que dirigem um país, presidentes, plural de representantes. Líderes, pessoas que
comandam ou governam.

mandeville
É um sobrenome holandês. Bernard Mandeville, foi um médico e filósofo nascido em Rotterdam, mas que viveu na
Inglaterra. Ele também foi um escritor e cientista. Ele escreveu "A fábula das abelhas".

mandil
É um tipo de avental feito com couro, plástico ou tecido grosso, geralmente com babador e isso pendurado no pescoço.
Muito usado na fábrica de carne, leite e queijo, ou em atividades que envolvam substâncias salpicamientos. Na
Colômbia os portadores e estivadores usaram e chamamos de mulas.

mandiles
É o plural de um avental. É um tipo de avental feito com couro, plástico ou tecido grosso, geralmente com babador e
isso pendurado no pescoço. Muito usado na fábrica de carne, leite e queijo, ou em atividades que envolvam
substâncias salpicamientos. Na Colômbia os portadores e estivadores usaram e chamamos de mulas.

mandinga
Na Colômbia ele é um espírito maligno, um demônio, um demônio. Outra maneira de chamar Satanás. Também é dito
mandingas.

mandioca
É dos nomes comuns da planta, Manihot esculenta, também conhecido como a mandioca, a mandioca, a mandioca ou
araruta. Pertence à família Euphorbiaceae. É o alimento dos povos indígenas americanos mais base. Tapioca e
fécula de mandioca é extraído de tubérculos.

mandiram
Na cultura do yoga significa templo. Mandir ou Mondir também é usado. Em Barcelona é o nome de uma escola de
Yoga.

mando
Significa autoridade, liderança. Capacidade de comandar. Inflexão de comando que significa dirigir, ordenar, dar
ordens, liderar.

mandolina
É o bandolim mesmo. É um instrumento musical de cordas, semelhante do bandolim, corpo cordate ou oval e
geralmente quatro cordas.

mandoria
mandoria é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mandorla", sendo o seu significado: Eu acho que a
pergunta é por Mandorla. É uma decoração da arte medieval consistindo de um Halo em forma de amêndoa que é
moldados caracteres divinas.

mandragora
Nome de um gênero botânico pertencente à família Solanaceae. Nome de várias plantas para uso medicinal. Nome
dado a alguns demônios na mitologia popular e são retratados como pequenos, de pele negra e com cabelos muito
bagunçados. Nome de dois romances diferentes. Um alemão, escrito por Hanns Heinz Ewers. A outra é da espanhola
Laura Gallego. Nome de duas obras poéticas : uma de Nicolás Maquiavel (comédia) e outra de Josep Maria Llompart.
Nome de uma banda de rock mexicana.

mandu
É um prato típico da Coreia e China, consistindo de um tipo de massa recheada.

manduca
Na Colômbia é um ponto de virada na condução. É uma maneira de lavar batendo em roupas com um lenhador,
chamado manduce. É muito tradicional quando a lavadeira realiza seu trabalho em um rio e em pedras. É popular no
Departamento de Chocó e na Região de Urabá.

manducar
Na Colômbia e especialmente para o norte de Chocó significa usar o manduco. É um pedaço de madeira que
lavadeiras costumavam bater roupa de tecido grosso quando você lavá-lo. É também a relação sexual. Significa
também comer, comer, comer alimentos em algumas partes da Colômbia. Ver: A canção Manduco, Maria Rivas ( 41
1992;.

manduco
Manduco é um pedaço de madeira que lavadeiras costumavam bater a roupa grossa quando são lavados nos rios. Por
extensão, o membro viril. Ver: A canção Manduco, Maria Rivas ( 41 1992; Você tubo.

mandulete
É um termo muito caribenho. Refere-se a um menino preguiçoso, sem emprego, preguiçoso, preguiçoso. Na Colômbia
também dizemos bunoparanada, desempregado, preso, preguiçoso.

manea
É uma inflexão de falou. Isso significa que amarrar as mãos com uma corda. Na Colômbia o hobble é um pedaço de
fio vermelho ou couro, que é usado para unir as pernas da vaca durante a ordenha. Também no México, é um tipo de
Tamale, de Tabasco.

maneado
Pessoa ou animal amarrado as mãos. No caso do gado amarrado as pernas.

manear
Falou é para amarrar as pernas de uma vaca a ser ordenhada. Tiny, congelar, parar, evitar o movimento.

manecita
Mão pequena, diminutivo. Mão. Nome de uma poesia infantil muito pequena (curta).

manejarse
Significa dirigir, se comportar.

manero
É um dos nomes comuns de um arbusto e seus frutos. Também é conhecido como yoco, tapal, borboleta, nance,
nanche, arrayan, nancite, changunga. Seu nome científico é Byrsonima crassifolia e pertence à família Malpighiaceae.
A palavra tem origem náumes e significa mãe, de suas frutas você pode fazer refrigerantes, em alguns lugares do
México, chamado chicha.

manetos
É uma maneira de chamar uma raça de cão de origem andaluza. Cão andaluz. Na Colômbia, em alguns lugares
dizem manetos o piolho ou piolhos.

manéo
É uma inflexão de falou. Isso significa que amarrar as mãos ou pernas de um animal. Colocar ou maneas colocado os
cavalos. Gravata, gravata, o tendão.

manflinfla
No Chile significa masturbação, masturbar-se ação.

manflora
Quer dizer lésbica, a mulher que sente atração sexual por outras mulheres. Também significa prostituta, prostituta,
puta.

manga
Parte do vestuário que cobre um membro. Pode ser manga de camisa (cobre o braço), luva Pereira (cobre a perna).
Na Colômbia é uma variedade do punho alongada e aplainada. É produto de enxertos e é bastante insípido. Colômbia
também dizemos manga para um apartamento, alongado e coberto área de grama. Terreno plano, potrero, llano. É
também o nome da faixa da llanero esporte indígena do Coleus (Coleus Manga). Em náutica, a manga é a medida de
um barco que vai de porta a estibordo e que determina a largura máxima de um navio.

mangancha
Em Porto Rico é um prato de comida muito simples de se fazer : Harna de milho, sal e água. Na Colômbia, uma
pessoa muito quieta, relaxada ou excessivamente tolerante é contada mangancha ou manga larga.

manganello
É uma palavra que significa bater, bater. Também pode acontecer que eles peçam manganiello. Se assim for, é um
sobrenome italiano. Sobrenome do marido de Sofia Vergara, chamado Joe Manganiello e ele é ator.

mangante
Na Espanha significa ladrão, desonesto, pessoa que rouba. Na Argentina significa pedigree, drone, sablista, vividor.

manganzón
Na Colômbia significa preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso, ocioso, desempregado, preguiçoso, preguiçoso. Quem não
trabalha, isso não faz nada, inútil.

mangareto
É um dos muitos nomes comuns que recebe uma planta comestível da região da América Central e do Caribe.
Também é chamado de aro, furo, mafafa, ocumo, quequesque . Seu nome científico é Xanthosoma sagittifolium e
pertence à família Araceae.

mangas verdes
Refere-se ao fruto da árvore do mangá mas biche ou sem atingir a maturidade. Eu gosto de ser consumido em tiras e
sal. Manga del mar menor é uma variedade de manga que é oval e achatado de fruta.

mangelis
É um sobrenome e também uma marca de peças para computadores. É também uma referência para consoles de
computador.

mangin
É um sobrenome de origem francesa. Sobrenome do general francês Charles Marie Emmanuel Mangin, que participou
da Primeira Guerra Mundial e foi apelidado de O Açougueiro. Sobrenome de um escultor francês chamado Serge
Mangin.

mangino
Sobrenome de um político mexicano. Seu nome completo é Rafael Mangino e Mendívil.

manglare
manglare é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Manglar ou mangue." sendo seu significado: o termo
correto é Manglar ou mangue (Plural). É um lugar cheio de árvores de mangue. Existem vários tipos, as principais são
Rhizophora, Avicenia, Conocarpus, Laguncularia e Pelliciera. É um ecossistema muito importante e estratégico na vida
marinha. Os pântanos, onde eles misturam água são águas doce e salgada do mar de rios e pântanos. A importância
reside que são locais de desova de muitas espécies aquáticas. São árvores de madeira muito dura.

mangon
O termo correto é mangon com til. Você quer dizer graciosa, atraente. Significa, também, especulador, revendedor.
Na Colômbia, um mangon é também uma manga grande, uma esplanada ou grande e bom pasto cercado.

mangostá
É um dos nomes comuns que uma árvore tropical e suas frutas recebem. Também é chamado de mangastina,
mangosteen ou jobo indiano. Seu nome científico é Garcinia mangostana e pertence à família Clusiaceae.

mangostán
Na Colômbia é o nome de uma árvore e seus frutos. Também chamado de India, a India joba jobo, mas o nome mais
usado por nós é mangostão. O nome científico é Garcinia mangostana e pertence à família Clusiaseae. É a fruta que
é mais representativo do município de joaninha no departamento de Tolima (Colômbia).

mangostino
É um tipo de fruta comestível de origem asiática. Também é chamado de mangosteen ou jobo indiano. É produzido
pela árvore do nome científico Garcinia mangostana e pertence à família Clusiaceae.

mangosto
Na Colômbia, também contamos mangostão. Seu nome científico é Garcinia mangostinoa. Pertence à família
Clusiaceae. Tem outros nomes, tais como mangostão e Joba a Índia. É muito rica em xantonas e antioxidantes.

mangrullos
É um termo usado na Argentina. Eles eram torres de vigia, Poe ou rústicos pontos de vista que foram usados para
procurar inimigos nos pampas. Atualmente usado para designar um buxom parques infantis de madeira. Na Colômbia,
dizemos forte apache.

manguerazo
Nome do golpe tombando por uma mangueira. Irrigação no prado ou plantas de jardim. Pulverizando as plantas. Na
Colômbia, de uma forma muito vulgar, ejaculação.

manguiancho
No centro da Colômbia significa desperdício, botarate pessoa gasta desmedidamente, dando. Botaratas, botarata,
gastos. Também pode significar tolerante, amplo, indulgente, lax, permissiva, indulgente, condescendente,
complacentes, flexível.

mangurrian
mangurrian é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mangurrian.", sendo o seu significado:<br>É um sinônimo
para preguiçoso, Madraço, buenoparanada.

mani forrajero
É um dos nomes comuns de uma planta usada como ração animal e na implementação de programas de remediação
de solo e biorremediação. Seu nome científico é Araquis pintoi e pertence à família Fabaceae. É também conhecida
como trevo amarelo, trevo brasileiro. É um excelente fixador de nitrogênio no solo.

maniancho
É outra maneira de dizer um desperdício, desperdício, botarate, botaratas. Eles também dizem manguiancho. Ampla,
generosa e generoso.

manic
É o sobrenome de um jogador de futebol sérvio aposentado. Seu nome completo é Rodivoge Manic. Ele estava
julgando como um centro da frente. Maníaco é uma palavra inglesa que significa maníaco.

manica
Na República de Moçambique é o nome de um distrito e uma província. Sua capital é Chimoio. É a parte mais alta do
país. Na agronomia, é também uma marca de produtos agrícolas, geralmente representada por fungicidas à base de
cobre.

manida

Significa que é muito usado e repetitivamente. Também significa que está desgastado, danificado, usado. Abrigo,
toca, den.

manido
Repetitivo, que tem sido usado ou tratado em muitas ocasiões. Lixar, desgastado ou prejudicado pelo uso. Foi muito
manipulado.

manido{
Significa repetida, repetitivo, dessecada, sobado, banal. Na Costa Rica é danificado a carne.

manifestarse
Significa pronunciar, divulgar sua posição ou seus conceitos. Divulgar ou divulgar, declarar, dizer, expor.

manifiesto
Significa que é visível ou notório. Evidente, é claramente percebido. Patente, ostensiva, clara, palpável, visível,
notória. Também pode ser um tipo de comunicação ou pronunciamento de alguém representando um grupo, partido ou
comunidade. Breves escritos ou declarações.

maniflojo
Na Colômbia significa que não tem força na mão, que ele larga tudo. Por extensão, que seja dominado ou dobrado.
Você não tem autoridade, molenga. Pode ser considerado sinônimo de covarde, temeroso, temeroso, pusilânime,
tolerante, condescendente. É todo o oposto de "Mão de Ferro". Não confunda com manirroto, que na Colômbia
significa botânico, desperdício. Você gasta sem medida. Embora de certa forma você também possa dizer maniflojo
(ele não tem nada nas mãos).

manigero
O termo correto é manijero. Pessoa que colhe azeitonas. Capataz de campo.

manigua
Pode significar terreno enlameado coberto de erva. Na Colômbia também significa selva, floresta muito densa.

manija
Instrumento projetado para abrir uma porta ou gaveta, usando os dedos ou as mãos. Na Colômbia é sinônimo de
punho, aderência, lidar com, lidar com, lidar com, braçadeira, manipular, alavanca, bloqueio.

manijero
Pessoa que colhe azeitonas. Capataz de campo.

manilla
Na Colômbia, o punho é um ornamento de qualquer material usado no pulso. É também o elemento que é apreendido
e virou-se para abrir uma porta. Identificador, identificador, aderência, punho, fechamento, maniola, punho, punho,
punho. Luva para jogar beisebol.

manilo

É um tipo de galinhas e galos de tamanho grande. Os galos de tamanho de lote e pesado (não usado para o rina de
galos).

manin
O termo correto é manin, com til. É um diminutivo de mão, deformação da palavra o irmão. Significa amigo, veludo,
parce, amigo e chave. A novela "A rainha do the Flow", é o nome do tio mafioso de Charly.

maniobra
Significa que funciona com as mãos, que é operada. Pode significar emprego, uso, manuseio, manuseio, operação,
trabalho. Também pode significar exercício, treinamento, simulação, prática, treinamento. Outro significado é artifício,
engano, queimação, ardil, simulação, maquinação, truques, trapaças.

maniobras
Diferentes movimentos dos soldados com um objetivo tático. Movimento ou deslocamento de um barco. Evolução da
rota de um navio na água, ar ou terra. Operações.

maniofobia
É o medo da loucura, medo de enlouquecer.

maniola
Entomologia é um gênero de borboletas na família Nymphalidae. Nome comum de uma borboleta das Ilhas Canárias e
de grande parte da Europa. Também é conhecido como lobo borboleta. Seu nome cínico é Maniola jurtina e pertence
à família Nymphalidae. Eles são lepidoptera de cores muito marcantes e tóxicos para alguns predadores.

maniquebrado
Uma pessoa que apresenta uma deformação da mão ou não corrigida as fraturas mesmas. Através da expansão na
Colômbia, é uma maneira de chamar coloquialmente maricas ou um gay. Também pode significar perdulário, botarate,
tarambana, tola, desperdício, botarata, botaratas.

manito
É um hipocorístico gentilicio dos mexicanos. Maneira coloquial e familiar de referência mexicanos. Mexicano. Significa
amigo, irmão, amigo e irmão. Também, compadre, compadrito, amigo. Diminutivo de mão. Mãozinha.

maní
É o mesmo amendoim ou amendoim. É um legume de herbáceas, planta rasteira. Seu nome científico é Arachis
hypogaea, pertence à família Fabaceae. Seus frutos em bainha vegetal ( ) Tem alguns muito grãos de comida. É
nativa da América e são cultivadas faz cerca de 8. mil anos.

manípulo
É o nome de um ornamento litúrgico na forma de um cachecol ou estola pequeno usado na manga do ALB no
antebraço esquerdo por Católica sacerdotes em atos religiosos. Manípulo ou Manipur ( em latim ) Foi a mínima Legião
do exército romano e foi satisfeito de 2 séculos ( cada centuria foram 80 homens, ou seja, dez conspirações ).

manja
Significa fio de curando ou revestido de cola.

manjolino
É o nome pelo qual o fruto de uma planta é conhecido como aberto, brunera, bruno, carrasco, ameixa bravo, endrina,
endrino ou spinero. Seu nome científico é Prunus spinosa da rosácea da família.

manmg
ManMG e manmg são os nomes de vários blogueiros e Youtuber´s.

mano de tigre
É um dos nomes comuns de uma planta ornamental interior. Também é chamada de costela de Adão, bala, cerimán,
esqueleto, entre outros. Seu nome científico é Monstera delicioso e pertence à família Araceae.

manoja
É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de uma excelente filha de Torremolinos, na província de Málaga,
na Espanha, que lutou arduamente por sua autonomia e independência. Chamava-se Isabel Manoja serra.

manolo
Manolo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Manolo ( nome )." sendo seu significado:<br>Personagem
do mundo do futebol, do que ir para a Espanha com um bumbo. Espanhol. castizo. Forma coloquial e familiar chamar
Manuel, mas também existe como um nome. Significa Deus está conosco e é de origem bíblica. Emanuel, variantes
de Manuel. Colômbia também dizemos Mañé Manuel.

manopla
É um tipo de arma muito forte, geralmente de aço que molda a forma da mão. É também chamado de punho de aço,
American punho, nudillera, chave de briga. Pode chegar a fratura de crânio.

manosea
É uma flexão do punho. Significa tocar com as mãos, manipular, seduzir, tocar, mexer com, sentir, pegar, acariciar,
esfregar, entreaberta, Maul, emaranhado.

manotas
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola. Plural de Mello. Mello é um grande, aumentativo de mãos dadas.

manoteos
Plural de manoteo. Significa movimento frenético das mãos. Movimentos rápidos das mãos.

manouche
Na música é um estilo de Jazz, emoldurado dentro do Swing. Também se chama Jazz Cigano, Jazz Manouche ou
Gypsy Jazz. Foi criado por Django Reinhardt. Cigano, ele é gostoso. Homem de pele morena.

manpolon
manpolon é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mampolon.", sendo o seu significado:<br>É uma pessoa
solta, preguiçosa, conservada, bom para nada, vago.

mansa

Significa calma, calma, dócil. Falta ferocidade.

mansalva
Na Colômbia significa sobreseguro e traição. Não há risco para o atacante. Por trás. Covarde.

mansos
Diz-se dos animais que falta coragem. Significa suave, tranquilo, calmo, dócil, obediente, submissa, domado.

manta
Na Colômbia é sinônimo de cobertor, cobertor, colcha, manta, poncho. É o nome de um município no departamento de
Cundinamarca (Colômbia). É também o nome de uma cidade e Porto do Equador. Raya Manta, peixes cartilaginosos.
Camada de touradas. Xaile, manto ou embrulhar-se de que as mulheres usam para cobrir o cabelo e ir à missa. Lenço
de pescoço.

mantarrayas
Raios de manta plurais. É um dos nomes comuns dos peixes cartilaginosos da família Myliobatidae. Eles também são
conhecidos como cobertores gigantes ou listras de águia. Nome espanhol de um time de beisebol de Tampa - São
Petersburgo, Flórida ( Tampa Bay Rays )

mantas
Cobertor plural. Significa cobertores, coberturas, cobertores, sarapes. Parte tecida que é usada para dobrar dentro
quando você dorme e para se proteger do frio.

manteco
Na Colômbia é uma forma pejorativa de tratar um servo ou assistente. É também um dos nomes comuns de uma
árvore da família Fabaceae, que também é conhecida como Brea. Seu nome científico é Parkinsonia praecox. Nome
de um bolo (produto de padaria) na Colômbia, que é preparado com farinha de trigo, queijo e banha.

mantecosas
Na Colômbia significa gordura, cheia de gordura, cheia de manteiga. Gorduroso.

mantecoso
Significa impregnado ou cheio de manteiga ou gordura. Gorduroso, gorduroso, gordo.

mantecosos
Significa que eles têm muita manteiga ou muita gordura. Gorduroso. Plural de Manteiga .

mantel
Pano ou tecido que cobre ou decora uma mesa. Pedaço de matéria têxtil que é usado para cobrir uma mesa, na qual
são colocados os pratos e talheres.

mantenerse en la tradición
Significa preservar os costumes ou raigambres. Fazer o que sempre foi feito, ou preservar a cultura. Conservar,
preservar.

manteniendo
É uma inflexão do sustento. Significa segurar, pagar, fornecer, apoio, alimentar, nutrir, cuidar, proteger, proteger,
reparar, ajudar, continue, resistir. Continuidade.

mantero
Na Colômbia é chamada os toureiros espontâneos e improvisados, que tiram os touros na manteros corralejas.
Também é uma pessoa que fabrica ou vende cobertores.

mantero mantera
Na Colômbia, ele é uma pessoa que corre o risco de sair durante os currais para um anel, para um cobertor, uma
ruana, um poncho ou um pedaço de pano, tirar várias lanças de um touro corajoso. Isso é muito comum nas
festividades das aldeias costeiras, geralmente feitas sob os efeitos do álcool e quase sempre para obter um prêmio em
dinheiro.

mantiguar
Significa amortecimento, minar, calma, conforto.

manto
É uma peça de vestuário que geralmente usam as mulheres para cobrir o cabelo, a cabeça ou os ombros. Shal, xale,
pashmina.

mantos
Plural de manto. Significa revestimento ou tira que cobre a terra ou um planeta. Casaco, capote, Chlamys, xaile,
vestuário, casaco.

mantuan
É mais indicado manton, com telha . Chamava-se Mântua ou Mandântua em Caracas e quase toda a Venezuela, o
homem branco crioulo que fazia parte da aristocracia Caraqueña. Eles também eram chamados de cacau grande,
como eram geralmente produtores de cacau em suas fazendas.

mantus
Era o nome do deus do submundo ou da escuridão no Vale do Po (Etruria). Em outras partes da região era chamado
de Suri ou Soramus.

manuel
Manuel é um nome do sexo masculino de origem hebraica e significa "Deus está conosco". A presença de Deus.

manuela
Na Colômbia e especialmente em Cartagena são chamados Manuelas algumas carruagens puxadas por cavalos.
Carros. Também as mulheres dos trajes espanholas utilizados na feira de Manizales.

manuelear
Em Cartagena é montado sobre uma carruagem puxada por cavalos através da cidade murada. Manizales é uma
mulher usar um traje espanhol durante a feira.

manufacturaban
É uma inflexão de fabricação. Significa fazer, fabricar, montar, construir ou fabricar com as mãos ou por meios
mecânicos.

manumisión
Foi a coisa ruim para chamar na Roma antiga, o processo de libertação de um escravo. Ação e efeito de manumitir .

manumitir
O nome do processo de libertação de um escravo.

manyar
Espião é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Mangiare ( em italiano )" sendo seu significado:<br>É um
coloquial dizendo em vários países da América Latina, mas especialmente onde existem grandes colônias italianas,
comer, comer ( Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela ). É uma deformação ou mudez da palavra mangiare língua
italiana ( pronuncia-se quantos estão ). Não pode ser considerada manjedoura em francês, porque a pronúncia é
manyé.

manzana
É o nome do fruto da macieira. Seu nome científico é Malus domestica. Pertence à família Rosaceae. É um fruto bem
conhecido e histórico em todo o mundo. Na Colômbia também é uma divisão de espaço urbano e construções,
geralmente quadradas e medindo de cada lado um quarteirão ou rua. Geralmente são 80 metros para os lados.

manzano
O nome da árvore que produz maçãs. Seu nome científico é Malus domestica e pertence à família Rosaceae. Ele
também recebe os nomes de cermeno, pomar, Nick. Nome de um porto e um bairro em Villa Angostura, na Patagônia
Argentina. É um sobrenome de origem espanhola.

manzueto
manzueto é escrito incorretamente e deve ser escrito como Mansueto (com s). sendo o seu significado: o termo correto
é mansueto (com s). Significa gentil, dócil, submissa. Isto torna manso por natureza, que não é agressiva.

manzúes
Plural de Manzú. Manzú é o sobrenome ou complemento do nome artístico ou pseudônimo do escultor italiano
Giacomo Manzoni, mais conhecido como Giacomo Manzú. Obras escultóricas de Manzú. Todas as suas obras se
chamam Manzúes. Além disso, na Antropologia, eles são chamados manzúes ou manchues para membros de um
grupo étnico chinês muito antigo originário da Manchúria. Eles foram os fundadores da Dinastia Qing.

mañana
Depois de hoje, dia que acontecerá depois de hoje. Significa que no dia que vai acontecer, dia que vai passar. Futuro,
momentos que passarão. Futuro, tornando-se.anseios.

mao
Mao é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mao /es nome próprio )" sendo seu significado:<br>Nome do
grande timoneiro, líder revolucionário e estadista da China, Mao Zedong ( Mao Tse-Tung ).

mapa mental
Formulário utilizado para armazenar. Método mnemônico. É um método muito eficaz para extrair e armazenar
informações.

mapanare
Na Colômbia é um dos nomes comuns dado a cobras muito venenosas. Também é conhecido como glang,
fournarices, mapaná, Equis, venticuatro, rot, Nau,, cabeça de cadeado, veludo ou tamanho X. Seu nome científico é
Bothrops atrox ou Bothrops asper e pertence à família Viperidae.

mapanare o talla x
São dois nomes comuns na Colômbia de uma cobra muito venenosa, que pertence ao gênero Bothrops.

mapaná
Na Colômbia e no Panamá é o nome de uma cobra muito venenosa. Também é conhecido pelos nomes de mapanare,
tamanho X, equis, jargão, fournarices, podridão. Seu nome científico é Bothrops atrox . Pertence à família Viperidae.

mapawira
No sul da Colômbia e no Equador, mapawira ou mapahuira é o nome dado à gordura suína que se instala após a
fritura. É considerado uma delícia para o paladar. Cera grossa ou gorda.

mapioso
Que é cheio de mapa, sujeira e grime. Quer dizer sujo, porco, porco, sujo, sem vergonha, manchado. Mapa é uma
palavra originária na sujeira do significado de língua quechua, sujeira e mancha.

mapora
É um dos nomes que se refere a Palm Oenocarpus mapora, que, na Colômbia, também é conhecido pelos nomes
comuns de Pusuy, ciamba ou cinamillo. Ser encontrado em climas quentes entre Costa Rica e a Amazônia. É
amplamente utilizado em cestaria. Seu fruto é cometible e o também removido bebidas fermentadas e vinho de palma
é feito, além disso também pode extrair o óleo.

mapuchada
Significa traço mapuche, mapuche personalizado, tradição Mapuche, característica que identifica o Mapuche. Por
extensão população mapuche, pessoas dessa ecnia. Raízes puramente chilenas ou costumes.

mapuey
É um dos nomes comuns de uma planta caribenha, cujos tubérculos são comestíveis. Também é conhecido pelos
nomes de inhame, inhame branco, inhame, papañame e batata do ar. Seu nome científico é Dioscorea trifida.
pertence à família Dioscoreaceae.

mapurites
O termo correto é Mapuritos, embora alguns poucos dizem mapurites. São os insetos que tocá-los produz um odor
muito fétido. Na Colômbia e Venezuela, bem como mapuritos, dizem os pulgões. Também conhecido como Mapurito
de uma planta que na Colômbia também dizemos Anamú ou alho planta, porque é muito perfumado. Seu nome
científico é Petiveria tetrandra e é usado para a cura de alguns tipos de câncer. É a família de Phyitolaccaceae.

mapurito
Na Colômbia é o nome que damos a um inseto que quando tocado produz um cheiro fétido. Também os chamamos de
pulgões ou pulgões. Eles pertencem à família Aphididae. Também na Colômbia é chamado mapurito para uma árvore
também conhecida como bump ou ayúa. Apertando suas folhas geram um cheiro muito desagradável. Seu nome
científico é Zanthoxylum caribaeum e pertence à família Rutaceae. Também é conhecido como Mapurito para uma
planta que na Colômbia também chamamos de Anamú ou planta Ajo, porque tem um cheiro muito desagradável. Seu
nome científico é Petiveria alliacea e é usado para curar alguns tipos de câncer. Pertence à família Phyitolaccaceae. .

mapuzugun
Na língua Mapuche, é a maneira de chamar sua própria língua. Significa a língua da terra, a língua da região, a língua
que falamos aqui.

maquer
É uma palavra francesa que significa saída, obter junto, emparelhado, companheirismo, tem compromissos.

maquée
É uma inflexão de chulo. Significa, balanço, balanço.

maquila
Significa montagem manual de peças importadas, com baixo custo do trabalho. Imposto ou parte do produto que
corresponde a Miller. É uma espécie de imposto.

maquinita
Máquina diminuta. Na Colômbia jogo mecânico de caça-níqueis lounge. O nome de uma música do DJ Kelvin.

maquí
No Chile e na Argentina é o nome de uma planta de frutas comestíveis. Este arbusto tem o nome científico de
Aristóteles chilensis e pertence à família Elaeocarpaceae. É consumido cru, em sucos e geleias. Chicha também está
preparada. É chamado de fruto do Mapuche.

mara
É o nome de um rio da África que se estende entre o Quênia e Tanzânia. Mara do nome de um distrito do Peru, que
pertence ao Cotabambas. Argentina é um dos nomes comuns da lebre da Patagônia (Dolichotis patagonum), família:
Caviidae. Também é nome de mulher de significado romântico de origem bíblica e hebraica. É amplamente utilizado
no México e Espanha. No budismo é o nome de uma entidade ou um demônio que tentou evitar a iluminação de
Siddharta Gautama (Buda). Dios de la Destrucción entre budistas.

marabunta
É um tipo de formiga grande, ruiva e notórios olhos negros, é muito venenosa. Eles são nômades e muito agressivo.
Também chamado guerreiro formigas, Ant. legionário É confundido com o cachona. Eles atacam por raizas.

maraca
É um instrumento musical composto por uma abóbora que dentro tem sementes ou grãos. Sorriso. É também o nome
comum de uma planta tropical e sua flor. Também é chamado de gengibre colmeia. É uma planta da família
Zingiberaceae. Seu nome científico é Zingiber spectabile.

maracachafa
Na Colômbia e na língua do jargão e da rua quer dizer maconha, maconha, macaco.

maracayáes
maracayaes é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Maracayás.", sendo o seu significado:<br>O termo
correctyo é Maracayas. É o plural de Maracay. Maracay é um dos nomes pelos quais o Leopardus é conhecido wedii (
anteriormente chamado Felis wedii ) É encontrado do México à Argentina e recebeu, entre outros nomes gato tigre,
jaguatirica, caucel, jaguatirica, Maracay e Gato-Maracajá. Pertence à família Felidae.

maracayera
Pessoa nascida na capital do estado de Aragua, na Venezuela, que é de Maracay. É referido também maracayero a
pessoa que come ou caçar um pequeno felino, semelhante à jaguatirica, quem vive em vários lugares na América do
Sul e que é chamado de Maracay. É semelhante da jaguatirica.

maracucho
Isso significa nascido, residente em Maracaibo (Venezuela), ou relacionados com a mesma cidade. É o adjetivo mais
usado para os nativos de Maraciabo. Maracaibero, Marabino ou Zuliano também pode ser usado. Maracaibero ou
Marabino é usado para se referir a coisas relacionadas com o Golfo de Maracaibo. Língua crioula dos zulianos.

maradoneano
Acho que é mais adequado para maratona. Você quer dizer sobre Maradona. Uma pessoa que professa a religião
maradoniana ou que pertence a essa igreja. Embora no início o termo maradoniano ou maradoniano fosse
considerado exemplar e prodigioso, agora o termo significa louco, impensável, deciquidamente alienado, o que gera
mau exemplo. Infelizmente o termo variou de acordo com a forma como a imagem de quem era um grande ídolo para
muitos se deteriora. .

maradonear
Na Colômbia significa falar mais ou dar mau exemplo. Na Venezuela dizem malandronear.

maragallada
É um neologismo que é usado para referir algum pronunciamento do político catalão Pasqual Maragall (presidente da
Generalitat). Podem ser peculiares, espirituosos e às vezes contraditórios. Disse ou pronunciou Maragall.

maragato
Nome dado aos habitantes da província de León, na Espanha, na época dos mouros. Que usou Maragas, vestido
típico da época. Eram muito trabalhadoras e andariegos.

maragatos
Eles têm relação ou são de La Maragatería. É uma região de León, em Espanha, que compreende vários municípios
onde a actividade de comércio de peixe. A origem da palavra é árabe termos e meios como versões em cativeiro ou
retidos e que também comercializa com peixe salgado.

maranguango
Na Colômbia, ele é uma bebida, supostamente para se apaixonar. Ame-me. Na língua Emberá, significa bruxaria,
feitiço. Nome de uma cidade perto de Puerto López, departamento de meta. Nome de uma canção escrita por Jimmy
Salcedo.

maraña
Conjunto de fios enrolados. Emaranhado de cabelo e fios de linha ou fio. Selva densa, abundante vegetação de
monte. Marana na Colômbia significa confusão, desordem, confusão e caos.

marañaco
Significa tachón , doodle , gráfico, rayon , traço . Golpe feio e mal feito.

marañon
O termo correto é marañón, com tilde. Na Colômbia é o nome de uma árvore e seu fruto, que também chamamos de
merey. Outros nomes comuns que você recebe são: caju, pepa, caju, caju, caju, ajuil, caguil. Seu nome científico é
Anacardium occidentale. É reconhecido como o fruto da memória. Além disso, na América do Sul é o nome de um rio
peruano que nasce no Departamento de Huanuco e é um afluente da Alta Amazônia.

maraqueros
Plural de maraquero. Músico de uma banda que toca música ao ritmo de uma maracas. Ele também chama
maraqueros para árvores de acácia vermelha, flamboyan ou acácia de Girardot. Outros nomes comuns são: chivato ,
malinche , josefino , ponciana , tabacín , gallito . O nome científico desta árvore é Delonix regia e pertence à família
Fabaceae. Na Colômbia, maraqueros também são aves da família Pipridae. Aqui, também os chamamos de
saltadores, dançarinos e matraqueros. Eles pertencem ao gênero Manacus.

marasmo
Significa inatividade, quietude, paralisia, letargia, apatia, sonolência. Na medicina é a fraqueza extrema, a fome, a
aparência de mortis.

maratonear
Corra ou viaje longas distâncias. Andando ou correndo por um longo tempo. Faça viagens muito longas.

marbete
Significa rótulo, rótulo, marca, selo, selo. É um papel que contém informações básicas de um produto e que é colado
nas caixas ou recipientes que o contêm.

marca chancho
Na Colômbia a dizer falsificação, marca pirata.

marcador central
No esporte de futebol, é o goleiro mais perto do defensor e seu maior apoio. Geralmente é a equipe mais alta.
Zagueiro, zagueiro central, centro de defesa.

marcar
Significa assinar, apontar, designar, destacar, indicar, rotular. Também significa enfatizar, destacar, destacar ou
registrar. Outro significado é desfigurar, deixar uma cicatriz ou um sinal que não é apagado. No esporte, um oponente
neutraliza sua ação. Controle.

marchanta
Em Bogotá, nome dado a donas de casa que chegarão ao mercado para praças ou galerias. Em outras partes da

América, mulher que está envolvida no comércio de obras de arte.

marchitasen
Ação ou efeito de murcha. Deixe seco, que têm sido desidratado ou seco devido à falta de irrigação.

marco
O nome da antiga moeda da Alemanha. Nome do homem de origem latina. Significa homem duro, combativo,
determinado a lutar ou proteger. Este nome é derivado de Marte, deus da guerra e do combate (e da primavera e da
juventude). Existem muitas variantes do nome : Marcos , Marc , Marcio , Marcelo , Marcelino , Marcial . Além disso, o
quadro é a mesma caixa, quadrado, peça ou listra que circunda ou enfeita janelas, portas ou pinturas. Ele faz fronteira,
cerca ou limita uma praça. Peça, geralmente feita de madeira que protege uma tinta.

marco
O nome da antiga moeda da Alemanha. Nome do homem de origem latina. Significa homem duro, combativo,
determinado a lutar ou proteger. Este nome é derivado de Marte, deus da guerra e do combate (e da primavera e da
juventude). Existem muitas variantes do nome : Marcos , Marc , Marcio , Marcelo , Marcelino , Marcial . Além disso, o
quadro é a mesma caixa, quadrado, peça ou listra que circunda ou enfeita janelas, portas ou pinturas. Ele faz fronteira,
cerca ou limita uma praça. Peça, geralmente feita de madeira que protege uma tinta. De acordo com a Organização
Meteorológica Mundial, o nome atribuído ao possível 13º furacão do Atlântico da temporada 2020 e que pode se formar
em meados de setembro.

marco teorico
referencial teórico é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Marco teórico." sendo seu significado:<br>O
conceito de referencial teórico está diretamente relacionado à investigação e, portanto, com a ciência. Referencial
teórico, o conjunto de ideias, procedimentos e teorias que são usadas por um pesquisador para transportar para o
prazo de sua atividade. Em teoria.

marcus graf von babenhausen
Marcus graf von babenhausen escrito incorretamente e deve ser escrito como "Marcus graf von Babenhausen." sendo
seu significado:<br>Marcus graf von Babenhausen, é em alemão. Em espanhol é contagem quadro de
Babenhausen.Graf é o título de nobreza, o que corresponde a contar.

mardano
Criação de macho na criação de ovelhas. Criação de ovelhas machos ou padrasto, garanhão de criação de ovelhas.
Também é usado para servir um formigamento ou um morueco. Estes são termos usados na Espanha.

mareado
Na Colômbia significa desvanecer-se ou descoloridos. Também significa afetado por um vaído ou vertigem.
Desapareceu, desmaiou. Outro significado na Colômbia é irritante, irritante, desconfortável, irritado.

mareal
Significa relacionado com marés e ondas. Depende das marés altas ou baixas do mar.

marejada
Swell muito forte do mar. Avanço forte das águas de mar sobre as costas em uma tempestade. Também significa
boato, murmúrio ou exaltação, nervosismo.

maremágnum
Na Colômbia, usamos o termo para indicar caos, confusão, anarquia, desordem.

marenga
Pessoa que cuida dos cavalos, enfermeira dos estábulos.

marengo
Na Colômbia, foi o nome de um ex Hacienda de Bogotá. Hoje em dia, com o mesmo nome é um centro de pesquisa
agrícola e pertence à Universidade Nacional. O nome da cidade italiana no sopé. Também é um sobrenome de origem
italiana, que existe em vários países sul-americanos. É o nome de várias cidades nos Estados Unidos (Illinois, Iowa,
Alabama, Wisconsin, Indiana). Manuel Marengo foi um futebolista peruano que no centro da defesa.

marenquera
É outro nome que recebe uma planta de tubérculo comestível, que pertence à família Asteraceae. Também tem o
nome de cotufa, tupinambo, batata, alcachofra de Jerusalém ou pataca. Seu nome científico é Helianthus tuberosus.

mareos
Plural de tonturas . Vaídos, vertigem. Significa que sofrem de desmaios ou desmaios.

mareta sorda
Na Colômbia é o swell que não estoura ou ser um swell do mar silencioso. As ondulações da água são produzidas por
ventos delicados.

margaret
É a variante inglesa do nome feminino Margarita, que por sua vez é de origem latina e significa pérola. Nome de uma
princesa do Reino Unido, irmã da Rainha Elizabeth.

margarita
É o nome de uma ilha do Caribe, que pertence à Venezuela. É um nome de mulher de origem Latina e significa lindo
como uma pérola. É também o nome de uma planta e sua flor, da família Asteraceae, seu nome científico é Bellis
perennis. Ele também é conhecido pelos nomes de pascueta, magarza, bromus, confrei. Margaret é um coquetel
muito conhecido, feito com tequila, triple sec e limão ou sumo de limão. Michelado pode ser servido. Copo ou xícara
que coquetéis são servidos.

margarito
É um nome de macho usado no México. É a versão masculina de Margarita, que significa bonito como uma pérola.
Portanto, Margarito pode significar lindo como uma pérola. No México, também é sobrenome.

margay
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.

marginal
Quer dizer que é nas bordas, limites, à margem. Que ele foi separado, isolado, discriminado. Fronteira.

margrave
Título nobre que na Alemanha é equivalente ao Marquês. Em alemão o termo é Markgraf, o que significaria fronteira ou
fronteira do Conde.

margraviato
Território no qual um Marquês ou Marquesa domina. Também forma de governo ou domínio onde a autoridade é um
Marquês ou uma Marquesa.

margravina
É um título nobre usado na Alemanha que equivale a Marquesa. Esposa do Marquês ou Margrave.

mariachi
É um tipo de música, um tipo de dança típica e um típico grupo musical mexicano. Eles são caracterizados por seus
trajes charros e por tocar em música ranchera. O guitarron e vihuela se destacam no conjunto.

marialita
É um mineral encontrado perto de Nápoles, e que também é chamado de mizzonita. É um silicato de estrutura
tetraédrica.

marianna
O termo correto é Marianna Mariana ( nome próprio ). É uma variante do Marian, Marianella, Mariana. É um nome de
mulher, formado com a contração dos nomes Maria ( O ejegida por Dios ) e Ana ( Cheia de graça, ). Tem origens
bíblicas.

mariano
Significa dedicado à Mary. Devoto de Mary. Parente de Maria Mais Santa, Mãe de Jesus e sua adoração. Sobre
Mario. Nome de homem de origem latina, derivado de Maria . É também um sobrenome italiano de origem etruscana.

maribárbola
Nome de um dos Las Meninas pintado por Velázquez (o Sevillian Diego Rodríguez de Silva y Velázquez). Ela era anã
e alemã. Seu nome verdadeiro era Maria Barbara Asquín.

maricadita
Na língua coloquial colombiano significa trivialidade, lixo, pendejada coisa insignificante, de pouco valor ou sem
importância. significativa.

maricilla
Maricilla, é a maneira carinhosa e família o que chamamos de Mary ( Diminutivo de Mary ). Mas eu conheço uma
pessoa da minha cidade é chamado Maricilla Rodriguez, que também é o nome dessa forma. Na Itália há também
Maricilla como um nome e um sobrenome.

maricotas
Plural de maricota. Significa lamentar, reclamar, reclamar demais.

maridos
Quero dizer o cônjuge, os cônjuges. Plural de marido.

mariflor
No Panamá significa afeminado, homossexual. Mariflor é o nome de um romance rosa da escritora espanhola María
Josefa Fornovi Martínez, que assina sob o pseudônimo j. M. O Chiampos. Mariflor ou Mary Flor é um nome composto
feminino.

mariguí
O Marigui é um minúsculo mosquito morde bastante e pode ser infecciosa. Na Colômbia, dizemos Midge. Tem o nome
científico de Filipos Simulia. Ataques, especialmente ao entardecer.

marijuanero
Consumo de maconha ou marijuana. .

marimba
Na Colômbia é um instrumento de percussão feito com vários comprimidos alongados, de diferentes tamanhos e
colocado sem maior para o menor em uma plataforma. É muito característico do Pacífico e especialmente usado por
comunidades negras. Os mais usados são chonta. A palavra é de origem Bantu e significa muitas barras ou tablets. É
muito semelhante a um xilofone.

marimosdas
marimosdas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Marimondas", sendo o seu significado:<br>A palavra
correta é marimondas. É uma das várias formas de chamar o macaco-aranha-( Ateles sp. 41.; Ateles não significa
nenhum polegar. Em Barranquilla diz Ateles zombando de alguém, teases e recursos ( ) pobres. As marimondas
também são os dançarinos de carnaval de Barranquilla carregando alguns bonés na cabeça com damascos secos,
característicos olhos grandes e um nariz comprido.

marin
Marin é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Marin", sendo o seu significado:<br>Marin é o nome de uma
cidade espanhola em Pontevedra. É também um município Nuevo Leon no México. Marin é um sobrenome de origem
italiana e existe em vários países da América Latina.

marina
Força naval de um país. Marinha. Local onde os iates são encaixados. Port. Relativo ou relacionado ao mar. Nome
de mulher de origem Latina e significa que ama o mar.

mario nombre
Mario nome escrito incorretamente e deve ser escrito como "Mario", sendo o seu significado:<br>Mario é um nome
masculino. Significa masculino. É de origem latina.

marion
Marion é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Marion ( nome correto )" sendo seu significado:<br>O termo
correto é Marion ( 41 próprio nome;. Marion é o nome de uma antiga cidade do estado em Chipre. É o nome de pelo
menos 25 cidades e cerca de 5 condados nos Estados Unidos. É um nome de mulher e um sobrenome francês.

marioneta
Boneca ou pessoa que faz maromas. Boneca de pano que é artisticamente manuseada por fios. Pessoa fraca de
caráter. Pessoa que se deixa ser manipulada facilmente. Você também pode chamar exercício de fantoche,
movimento ou virar difícil de executar e exigir destreza, agilidade e elasticidade. Polichinelle, fantoche, boneca, pelele,
monigot, tipejo, maroma.

maripis
É o mesmo que de tênis, esportes sapatos calçado, tecido ou lona.

mariposa monarca
Borboleta conhecida na América do Norte, que é migratória. Seu nome científico é Danaus plexippus e pertence à
família Nymphalidae. A borboleta monarca é facilmente reconhecida por suas cores pretos e laranja.

mariposón
Na costa norte da Colômbia significa efeminado, amanerado. gay.

mariquiar
Na Colômbia, de forma coloquial e vulgar está fazendo nada, perdendo tempo, vadiagem, galo BJ, enforcamento, laze,
laze, pendejear.

mariquita
É o nome de um município colombiano pertencente ao Departamento de Tolima. Diminutivo de bicha. É também um
dos nomes comuns dados aos insetos coleoptera na família Coccinellidae. Eles também são conhecidos como
catarinas, chinitas conchuelas, cocos ou Vaquitas de San Antonio. Eles são muito úteis no controle de pragas.

mariquitas
Plural de joaninha. É outra forma comum de chamada Camila, Antón, Sweety ou coquito vaquita. É um inseto que é
utilizado no controle biológico. Pertence à família Coccinellidae.

mariquito
Ele é diz assim no coloquiais joaninhas muito machos, meio pequenas, também conhecido como confortavelmente,
seixos, Coleoptera, vaquita de San Antonio, eles pertencem à família Coccinelidae. Ela também é sinônimo de
mariconcito, afeminado.

maris
Nome de uma vila ugrofinesana que habita as margens do Volga. Eles são nativos da República Russa de Mari-El.
Eles também são chamados de cheremis que em línguas nativas significa guerreiros ou maus. Maris foi outro dos
deuses da mitologia etrusca. Ele foi retratado como um bebê ou uma criança (geralmente um pastor). Ele era o deus
da fertilidade, da agricultura e da pecuária. Era filho de Hercle (Hércules) e Menrva (Minerva).

marisabidillo
Significa que ele se gaba de um estudioso, que ostenta muito conhecimento e sabe tudo. Sabe-tudo, espertinho.

marisca
Na Colômbia significa barragens coletados durante uma caçada. Produto da caça. Animais de montagem que são

caçados para consumo.

mariscal
É um militar que já não existe na Colômbia. Grau máximo da milícia.

mariscos
Marisco. Na gastronomia é o nome dado a todos os animais marinhos invertebrados e comestíveis. Refere-se
geralmente a moluscos e crustáceos.

marismas
É o plural de baixada. Na Colômbia, dizemos pântanos em locais onde se misturam água salobra do mar e água
fresca. Eles geralmente são afetados pela ascensão e queda das marés. Significa pântano, pântano, pântano, lago,
lagoa.

marismo
É um dos nomes comuns de um arbusto forragear na família Quenopodicaeae (ou Chenopodiaceae). Recebe outros
nomes comuns como orzaga, armuelle, alimo, salgada, salgadera, sagra, salgado, salgado. Seu nome científico é
Atriplex halimus.

marisol
Marisol escrita incorretamente e deve ser escrita como "Marisol ( nome )." sendo seu significado:<br>É um nome de
mulher, União de Maria e sol significa o escolhido por Deus e que tem uma fé que se acende. Nome do famoso cantor
espanhol.

marítimo
Em relação ao mar. Pertencentes ao mar. Marino.

marle
O nome de um personagem é anime Chrono Trigger (um jogo de vídeo), representado por um jovem, determinado,
alegre e otimista. Uso de arma uma besta.

marley
É um sobrenome de origem inglesa. Sobrenome do músico jamaicano muito famoso e referência da cultura rastafari.
Seu nome completo era Robert Nesta Marley e ele era bem conhecido como Bob Marley. Referência máxima da
música reggae. Nome de um apresentador de TV na Argentina, cujo nome verdadeiro é Alejandro Wiebe. Marley é um
sobrenome muito freqüente entre os músicos jamaicanos.

marlín
O nome de um dos mais famosos mágicos. Município espanhol.

marlu
Em Sevilha, Spain é um distribuidor por atacado de artigos de papelaria, escritório e informática. É também o nome de
algumas lojas (Nova Roma). Na Colômbia é uma forma de família chamada mulheres que são chamados de Maria
Luisa ou Martha Lucia e coloquial. Roma é também o nome de um programa para alunos com déficit visual de 0-6
anos, são seus autores. (F). Lucas Perez, M. (C). Martínez Martínez (MARLU é o apocope dos sobrenomes Martinez

e Luke).

marmaja
Na Colômbia é uma forma coloquial de se referir a moeda, o dinheiro ou riqueza. Em mineralogia é um sulfeto de ferro
ouro brilhante amarelada, também chamado tolo. Pirita.

marmajear
Mineração-sulfeto de ferro, como tem tons de amarelos brilhantes, também é chamado ouro do bobo, pobre ouro ou
ouro falso. Na Colômbia significa também conta o marmaja ou conta o dinheiro.

marmita
É um semelhante a um pote, vaso, vaso utensílio. Pote, perol, panela, panela, panela, pote, ensopado.

marmolero
Que possui uma loja de mármore ou trabalha em uma loja de mármore. Pessoa que trabalha com mármore. Conjunto
de placas de mármore.

marmota
Na Colômbia é sinônimo de paquiderme lento, lento, fleumático, moroso, Meeker, parcimoniosa. É um mamífero,
roedor da família Sciuridae. Seu nome científico é Marmota marmota (marmota comum). Marmota é também o nome
de um gênero de roedores da família Sciuridae.

marmotera
É uma maneira de chamar um tampão, dique, barragem ou rolha geralmente de galhos e folhas ou, por vezes, de
feixes com areia, que são usados para conter e derivar as águas de irrigação em um canal.

marmóreo
Significa que é similar ou ter as qualidades de mármore. Também é a gordura que aparece dentro de um músculo.
Tecido adiposo da carne.

marmulla
É uma palavra de origem alemã, que significa mármore (Marmul). É o nome de um asteroide do grupo Flora e seu
nome é devido à sua aparente constituição.

marojo
Carvalhos-Negrais é o azevinho, visco ou liga mesmo. Seu nome científico é Vismun álbum. É um parasita de plantas
pertencente à família Santalaceae.

