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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Danilo Enrique Noreña Benítez contribuiu para o dicionário com 27045 significados que aprovamos e recolhemos neste
pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não hesite
em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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baldados
Na Colômbia, isso significa muita água. Jarras ou jarros. Diz em baldados ou baldados. Plural de baldado.
Quantidade de água que se encaixa em um balde, aproximadamente entre 10 e 12 litros.

baldao
baldao incorretamente escrito e ele deve ser escrito como "Baldado", sendo o seu significado:<br>A palavra baldao é
usado na Colômbia ou baldado dizer deve ser uma ferida na planta do pé que ele impede que você apoiá-lo e ser
capaz de andar. Aleijado, aleijado.

baldaquin
Significa pano ou seda que vem de Bagdá. Tecido persa muito fino. Espécies de toldo ou dossel.

baldaquino
É uma espécie de toldo, palium ou dossel, feito de seda e com parales. Pavilhão cobrindo um altar ou o Mais Santo em
uma procissão.

baldío
Significa terra abandonada ou imortal. Na Colômbia é uma terra não conhecida pelo seu dono. Eles são geralmente
considerados terras comuns ou terra do estado e proprietários da ONU. O Ejidos.

baldomero
É um nome masculino de origem alemã. Significa o guerreiro vitorioso, o guerreiro vitorioso.

baldón
Produto de difamação. Significa difamação, descrédito, desonra, desdor, manuseio.

balduino
O termo correto é Baldwin ( 41 próprio nome;. É o nome de um dos líderes da primeira cruzada. Ele foi conde de
Edessa.

balear
Pode significar atirar com uma arma de fogo, atirar. É também a maneira de chamar aqueles que vêm das Ilhas
Baleares na Espanha.

balearica
O termo correto é balearica. Significa relacionados ou nativo das Ilhas Baleares. Era o nome de uma província romana
que correspondia às Ilhas Baleares e que foi quebrado da província de Tarragona (Tarragona). Balearica, assim, sem
acento, é um género de ave da família Gruidae (grous), pertencem ao Africano coroado guindastes.

baleárico
Relacionados com as Ilhas Baleares ou as Ilhas Baleares.

bali
Era o nome de um rei mitológico da Índia, também chamado claudecy. Em sânscrito significa oferenda. Bali é também
o nome de uma ilha e uma província da Indonésia.

balila
É uma palavra de origem árabe. Balilah também é aceito. É o nome de um prato típico do Levante ( Espanha ). Eles
são o grão de bico cozido com alho, sal, azeite e cominho. Eles são servidos quentes. Parece-me um prato muito
delicioso.

balinera
Na Colômbia é o mesmo que rodachina, rolamento, rolagem, papel ou rufião. É um tipo de rolamento que tem duas
chapas metálicas concêntricas e entre elas uma cesta cheia de balines de aço. Tem esferas balineses ou de aço.

balín
Na Colômbia é uma esfera de ferro muito pequena. Bala diminuta. Bola muito pequena, esferita, bola. Pelota.

balística
Significa balas ou projéteis. É uma Ciência de Forence e parte da Física, que estuda o deslocamento de balas ou
projéteis, seu alcance e seus efeitos. Também analisa o tipo de projétil utilizado e seu calibre.

ballado de angeles
Os termos corretos são " Esgrima de anjos ". Refere-se a uma cerca, cerca, muro, portão ou cerca na fronteira com
uma área adornada com anjos. Grupo de anjos que limitam a passagem das almas para o céu ou paraíso eterno.

ballena
É o nome do maior mamífero marinho e existente. Há vários tipos de baleias. Por extensão, uma pessoa muito grande
e gorda. Em mysticet balenid mammal zoology. Que pertence à família Balenidae. Barba de uma baleia. Reforçando
o acessório de um corcé.

ballena azul
Maior do que exite animal é hoje e, presumivelmente, que talvez nunca mais. Seu nome científico é Balaenoptera
musculus e pertence à ordem dos cetáceos. Pode medir entre 25 e 30 metros e pode pesar até 150 toneladas ou mais.
É encontrado em todos os mares do mundo. Jogo macabro consiste em conjunto de desafios para o participante e
pode levar à morte.

ballenato
É o nome de uma baleia de reprodução. Gordo, obesa pessoa. É também uma maneira de chamar alguém nascido
em Madrid, Madrid.

ballestera verde
É um dos nomes comuns de uma planta ligeiramente tóxica. Também é conhecido como omitir, eléboro, chavera ou
ballestera. Seu nome científico é Heleborus viridis. Eles pertencem à família Ranunculaceae. É tóxico e usado para
envenenar flechas.

ballunco

Ballunco está incorreto. O correto é Bayunco ou Bayunca. Significa ordinário, rude, bruto e estúpido. Então, rústico,
grosseiro. Na Colômbia Bayunca é o nome de uma cidade de Cartagena de Indias.

balnerianos
balnerianos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Spas", sendo o seu significado:<br>Balnerianos é usado
em algumas partes do México. Na Colômbia, nós usamos os spas de termo. Para nós se refere a todo o site onde está
a família de possíveis encontros com casa de banho privada. Pode ser uma praia, uma piscina, um hot springs, ou em
um rio. Geralmente nestes sites, há um bar e um restaurante. Em outros países só fazem referência a spas e banhos,
quando trata-se de hot springs.

balomaga
É um dos nomes comuns de uma planta da família Fabaceae. Também é chamado de gatuña, gaitas de fole, arados
de falência, moedor, canela, capim-touro. Tem uso medicinal. Seu nome científico é Ononis spinosa. É típico de terra
muito seca (xerofítico). É também um sobrenome nas Filipinas (e é assumido como de origem espanhola).

balon
O termo correto é bola (sempre carrega o til). Na Colômbia é sinônimo de esfera, bola, bola, bola, couro, garrafa, jarra,
cilindro, Bale, em massa, bagunça. Bola geralmente couro ou borrachas sintéticas usadas para diversos esportes,
como futebol, voleibol. polo aquático, entre outros. É um pouco de vidro de um laboratório de química, que é usado
para fazer combinações e misturas.

balonero
Pessoa que faz ou corrige bolas. É uma atividade que anteriormente consistia em costurar os capacetes das bolas
com agulha e cânhamo. No México eles chamam um garoto-seletor de bola ou bola-apanhador.

baloo
É o nome de um dos personagens de "O Livro da Selva" Ele é um urso mustody. Ele é essencialmente um educador.

balor
Rei dos demônios na mitologia celta, em irlandês. Também era conhecida como balido. Ele pertencia à raça Forome
(eles tinham um olho na frente e outra na parte de trás do crânio. Na Colômbia, Balor, é um sanitário e ambiental
dedicada à promoção de produtos de hardware e especialidade na manutenção da casa de banho, salvando em
purificadores de ar e consumo de água de uso prolongado.

balota
É um pelotica que usado nos sorteios, eles são um tamanho semelhante ao de uma bola de tênis de mesa. Cada um
dos pelotics ou bolas usadas em bingos, geralmente marcados com um número e uma carta.

balotage
É mais adequado balotage, com j. Reconhecimento, aceitação e contagem de votos em uma eleição. Este termo é
usado no Peru. Use bolas em uma escolha. É também a maneira de convocar um segundo turno em uma eleição e
consiste em enfrentar em uma nova eleição os dois candidatos mais votados.

baloteo
Jogar ou fazer desenhar com cédulas. Manipule pequenas bolas de massa usada no jogo. Extrair de um saco ou
chutar bolas ou cédulas com números ou letras para jogar bingo.

balón de oro
Prêmio anual que a revista France Footbal concede ao melhor jogador de futebol das filiais masculina e feminina. A
nomeação é feita por voto de representantes de muitos meios de comunicação esportivos ao redor do mundo.

balpamar
Se eu não fosse mais uma palavra da língua inventada por Cortázar, desta vez se eu fosse cortado (na Colômbia
significa que eu não respondi).

balsamarión
O balsamarion também foi chamado de balsamario, forma ou unguentarion. Era uma tigela pequena, em forma de
garrafa na antiga Grécia. Poderia ser vidro, cerâmico e bronze mesmo. Eu era usado para armazenar bálsamos de
açafrão, resinas aromáticas ou incenso.

balsámicas
Significa que eles são seus próprios para fazer bálsamos. Eles são usados para fazer pomadas, emplastos ou
medicamentos. Eles servem para curar males ou remédio. Na Colômbia também pode significar aromáticos,
perfumados, curativos, perfumados.

balsi
Balsi é uma vila em Bankura, West Bengal India ( ). Em letão Balsi significa voz.

balsudo
Na Colômbia, significa que é como a Balsa. Significa muito leve, que flutua, sem peso, luz. Nomeado para a árvore e a
madeira de balsa, Ochroma lagopus de nome científico da família Malvaceae.

baltasar
Baltazar ou Baltasar podem ser usados. É um nome masculino de origem assíria. Significa o protegido por Deus.
Nome de um dos três Três Reis Magos.

baltri
Na República Dominicana é uma forma comum e distorcida de "Bad trip", que significa má viagem, viagem ruim.
Refere-se a uma experiência ruim ou algo ocorreu que nos afeta.

baluga
É o nome dos dois locais na Sérvia, no município de Cacak. Um é Baluga Trnavska e os outros Baluga Ljuvicska.

balurdo
Na Colômbia e especialmente em Tolima, significa tonto, bobo, atolondrado, estranho, estúpido, estúpido, majadero,
ingênuo, idiota.

balza
Balza é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Balza; é um sobrenome )" sendo seu significado:<br>É um
sobrenome de origem basca. Martín Balza: Militar argentino veterano da guerra do Malvinas.jose Balza: escritor
venezuelano e educador.

bamba
No México, a Venezuela e várias partes do Caribe é um tipo de dança indígena. Música muito tradicional e popular.
Na Venezuela pode significar moeda de prata. Na Espanha é um tipo de pão ou amtado recheado. Também na
Espanha podem ser chinelos. Na Colômbia é uma espécie de fita ou elástico com a qual o cabelo é coletado. No Peru
significa falso ou impostor.

bambaro
O certo é bambaro, que é um termo usado no sul da Colômbia e Equador. Significa suave graciosa, frágil, delicado,
efeminado, solto para atividade física ou que exigem força. Batata frita. Por extensão, ela é usada como um sinônimo
para gay, homossexual.

bambero
Significa que ele se gaba, dá infulas. Que vive das aparências. Você finge ter muito mais do que realmente tem. É um
colombiano, amplamente utilizado no Valle del Cauca. É sinônimo de chicanero, blefe, fachoso, petulante, presunçoso,
acredita-se, arrogante.

bambi
Bambi é um dos caminhos chamada a prole dos cervos. Isso inclui cervos, veados, gazelas, okapis, etc. Personagem
de Walt Disney, representada por uma cauda branca 40 Venadita; Odocoileus virginianus ). Bambi é dito para um saco
grande que pende de helicoteros grande e são usados para apagar incêndios florestais

bambini
Em italiano significa crianças, pessoal. É o plural de bambino. Na Itália e na Argentina é sobrenome. Sobrenome de
um futebolista italiano, que jogou como meio-campista para Asti. Chama-se Giovanni Bambini. Sobrenome de um
futebolista argentino chamado Agustín Bambini e que atua como goleiro.

bamboleada
Ação ou efeito de oscilação. Oscilação, ondulação, wagter, oscilação, rolamento.

bambolla
Significa bexiga, bolhas, bolha, inflamação. Por extensão significa ostentação, gabar-se, pomposidade.

bambucha
É o nome de um prato tradicional do grupo étnico Fang, na Guiné Equatorial. É um guisado que contém folhas de
mandioca e sementes de palmiste cozidos e macerados, água e sal ou açúcar. Sua aparência é como um creme
espesso. Se você adicionar água suficiente pode ser servido como um refrigerante.

banal
Significa pouco valor ou importância. Trivial, baladi, nimio, pueril, comum, atual, sem gosto.

bananas
Bananas é o nome dado ao fruto da banana, fora a planta Colômbia. Na Colômbia, dizemos bananas ou charutos e
algumas partes da Guiné. Eles são diferentes para as bananas. As bananas em Colômbia são também pequenos
doces, doces, doces. Como Jorge Luis diz que é o nome de um grupo Musical de Barranquilla ( Grupo 41 Bananas;
interpretando a música tropical ou dança.

banasta
Significa cesta, cesta, zoncho, quadvan, cesta. Recipiente feito com esparto que serve para carregar coisas,
especialmente frutas ou mercado.

banasto
Significa cesta, cesta, zoncho, quadvan, banana. Recipiente feito com esparto que serve para carregar coisas,
especialmente frutas ou mercado.

bancar
Na Argentina significa cobrir as despesas de outro, para manter. patrocinador, finanças. Também pode significar
tolerar, suportar, levar com resignação uma situação econômica difícil ou tolerar alguém desconfortável ou irritante.
suportar.

banco
Banco é uma organização onde você pode fazer transações financeiras. É também uma cadeira de madeira que tem
sem encosto. Eles são geralmente encontrados nos parques. Colômbia-banco ou banco, também é maior do que o
terreno plano de área de inundação. Um site que não seja inundado. Área que permanece seco ou drenado logo após
as chuvas. Coleção site ( sangue, sementes, doações ).

bancomer
É o acrônimo usado em vários países para um banco de comércio ou banco comercial, embora sejam entidades
diferentes e não afiliadas. Agora, na Colômbia, é o complemento comercial da BBVA, dada uma nova aliança
financeira (é chamado BBVA Bancomer e é especializada em virtual Banking).

banda
Tira de diferentes materiais que gira ou gira usada para mobilizar cargas pequenas. Na Colômbia é usado como
sinônimo para Strip, fitas, cintas, banner, pulseira, banda, faixa, lado, lado, borda, margem, caterva, bando, gangue.

bandear
Na Colômbia é usado como um sinônimo para sobreviver, viver apenas com o que você tem. Em faixas são,
acomodar, adaptar, lidar.

bandearse
Na Colômbia, é sinónimo de ajuste, se adaptar às circunstâncias. Viva sem queixar-se com o que você tem.
Demitir-se oneself.

bandeja
É uma tigela plana de tabela, de várias formas, maiores do que um prato ou de cozinha. Geralmente de metal,
porcelana, barro, madeira ou polpa. Usado para servir no meio da tabela para que Diners ir para servir suas próprias
partes. Os garçons também usá-lo para servir bebidas e cocktails. Troféus de prata geralmente em forma de prato.
Lançamento no basquete, consistente de atirar a bola à frente e para baixo em direção a cesta.

banderazo
Na Colômbia pode ser um golpe golpeado com uma bandeira. Também chamamos de início de uma viagem de táxi,
com um medidor. Hora de começar ou começar.

banderear
Pode ser agitar bandeiras ou fazer sinais com bandeiras. Na Colômbia e na gíria dos agricultores e especialmente dos
da guilda de arroz, é demarcar os lotes das culturas de arroz, para sinalizar o passado nas fumigações aéreas. S
coloque bandeiras ou faixas ao longo da formação de faixas de fumigação.

bandiar
bandiar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Faixas", sendo o seu significado:<br>Na Colômbia Bandiar
ou melhor em faixas é ir pelos lados, pelas bandas. Significa enfrentamento quanto possível, acomodar as
circunstâncias, se adaptar.

bandujo
Na Espanha é uma grande invólucro recheado com carne picada. Pode ser carne de porco, carne bovina ou carneiro.
Nome de uma cidade asturiana em Proaza. Também é chamado de bandullo. É semelhante ao que chamamos de
reservado na Colômbia.

bandusia
Bandusia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Bandusia; nome correto )" sendo seu
significado:<br>Era o nome de uma fonte que Horacio compôs poemas. Carminum III, 13 ( A fonte de Bandusia ). Foi
na entrada de Roma.

banfileños
Habitantes de aqueles que nasceram em Banfield, argentina cidade de Gran Buenos Aires. Ferroviária da estação do
Lomas de Zamora em Buenos Aires Argentina.

baniano
É um dos nomes comuns recebendo a Figueira de Bengala, que é uma árvore que pode crescer muito. Seu nome
científico é Ficus benghalensis, pertence ao gênero Ficus e da família Moraceae. Tem raízes fúlcreas. É também
chamado higuerote, borracha da Índia ou matapalo. Pode ser usada dentro de casa e como planta ornamental.

banjo
Banyo também é usado. É um instrumento musical de várias cordas e que em seu corpo tem uma parte arredondada
ou anular de madeira, na qual um pedaço de plástico ou pele bem temperada é colocado como uma capa. É um
instrumento muito sadio. É amplamente utilizado na música country. O nome de um peixe marinho, que é encontrado
no Oceano Pacífico e seu nome científico é Banjos banjos. Pertence à família Banjosidae. Nome de um personagem
de videogame.

banoho
É o nome de uma língua africana, também conhecida como Bantú congolese, Munoho ou Noho. É uma das muitas
variantes do Ndoweo. Falado na região de Kribi de Camarões.

banosa
É o nome de uma cidade na Índia. É o distrito de Amravati, no estado de Maharashtra. Seu nome completo é
Daryapur Banosa. É nas margens do Rio Purna ou Rio Chandrabhaga.

banquetear
Quer dizer executar, executar ou frequentemente promover banquetes. Participar de banquetes. Na agricultura é

construir bancos, calçadas ou terraços em uma inclinação para cultivar. Roubar bancos ou tiras de terraços, planos
para cultivar ou proteger o solo da erosão. A cultivar em espaços achatados de acordo com as linhas de contorno.

bantengs
É um similar ao gado selvagem Gonçalves ou seladang. Vive no sudeste da Ásia e seu nome científico é Bos
javanicus.

bantú
É o nome genérico de indivíduos pertencentes a cerca de 400 etnias africanas, que vivem de Camarões à Somália.
Pessoa pertencente aos povos africanos melano. É também o nome das línguas ou línguas que eles falam. Eles não
têm uniformidade racial ou cultural.

banyo
É um instrumento dos cordphones do grupo ou aquele é das cordas que são soadas quando pressionado, tem no
soundboard uma superfície de couro, sua forma é circular e tem diversas cordas. Também é chamado de banjo.

bañarse
Lave com água e sabão. Figurativamente coberto com algo ou preenchido com alguma coisa.

bao
Significa feixe, apoio. É um grande pedaço de madeira que faz parte da estrutura de um navio.

baptisterio
Pia batismal, batismos. Igreja da área onde os batismos são realizados.

baque
Significa empurrar, apertar. empellón. Também pode ser considerado sinônimo de estímulo, impulso.

baquelita
É o nome de uma substância sintética muito comum para uso industrial. Foi a primeira substância sintética a ser
fabricada. Também é conhecido como colo baquelite ou baekelita. É um polímero sintético termoestabilidade. É
usado muito para fazer muitos elementos rígidos tais como invósos, tampas, ou punhos. Ele não é um condutor
eléctrico. Macarrão, plástico duro.

baquelitas
Máquinas é o plural de baquelite. Você também pode dizer Baequelita. Foi o primeiro plástico sintético obtido
artificialmente. O belga Leo Baekeland tornou-se em 1907.

baqueta
A vara é uma vara longa ou pau com que o tambor é tocado. Linha-dura é também uma haste de metal, usada para
limpar o interior do cano de uma arma de fogo.

baquetearse
Adquira a experiência, competências e habilidades. Significa a habituar a avezar é, foguear, endurecer, encallecer é,

bronzeado, marrom, brinde, gating é, prepare-se.

baquetén
É uma sopa ou guisado de carne com grãos ou legumes. É típico dos Estados de Sonora e Sinaloa, no México. Pode
ser com uma cauda de carne e grão de bico. É cerimonial.

baquiano
Na Colômbia significa perito, conhecedor, perito, guia. Pessoa que serve como um guia no campo. Explorer.

baquiné
Cerimônia fúnebre para crianças. Quiniban. Filho do velório.

baquini
É o mesmo que baquine, quiniban ou Finial. É uma cerimônia fúnebre para crianças menores de 7 anos, realizados em
vários países do Caribe (Porto Rico, Haiti, Rep. Dominicana).

baquiñas
Plural de baquiña. É o nome de plantas aromáticas com propriedades diuréticas. Eles são nativos da Malásia. Seu
nome científico é Piper umbellatum e pertence à família Piperaceae.

baquía
Significa capacidade de se orientar e conhecer um território. Habilidade, habilidade, conhecimento. proezas ou
conhecedor.

bar
Na Colômbia é um lugar onde bebidas alcoólicas são vendidas. Bar, taberna. Também é uma medida de pressão
equivalente a aproximadamente uma atmosfera de pressão (uma atmosfera são 1, 013 mbar). São 1000 milibares ou
barras de 1 milhão.

baradilla
baradilla é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Balaustrada.", sendo o seu significado:<br>Acho que eles
tentaram dizer corrimão, que é diminutivo de trilho. Refere-se a um corrimão. Também refere-se as proteções
colocadas nas varandas, escadas, janelas, ou nas laterais das pontes.

baraguatherium
Significa besta de Baragua. Baragua é uma cidade da Venezuela, no estado de Lara. Era um tipo de mamífero extinto
que pertencia à família Mylodontidae. Era muito parecido com uma preguiça gigante.

barajadas
Na Colômbia é sinônimo de complicado, emaranhada, emaranhado, enganado, market.?, bagunça, clara.

barajuste
Nos llanos Orientales de Colômbia significa gado fugitivo, estouro. Voo do gado assustado.

baraka
Nome de um filme ou documentário sobre a evolução da terra e da humanidade, dirigido por Ron Fricke. Forma de
bênção no Islã. É uma mulher (na Bíblia, cônjuge de Yared) nome. É também um sobrenome (Amiri Baraka foi escritor
e música, Africano-americano crítico dos Estados Unidos). Há também o sobrenome Varacka.

baral
Significa sobre bara, barasanos ou waimaja, que é uma étnia colombiana localizada no Departamento de Vaupés. Seu
território é banhado pelos rios Colorado, Yapú, Inmbú, Macucú e Tiquié. Uma parte dessa cidade está sediada na parte
oeste do Estado do Amazonas. Dentro de sua cultura eles praticam exogamia. A palavra baral também significa sobre
a carga ou peso das mercadorias. Em algumas publicações recentes o termo baral, é usado para se referir ao mundo
dos animes e publicações ilustradas sobre este mesmo assunto. A palavra neste caso tem origem japonesa ( japonês?
) e é chamado wasei-eigo) ou Amor de Homem.

barallete
É o nome de um jargão usado por músicos itinerantes. Afiadores de faca de Ourense (Nogueira de Ramuín) e
guarda-chuva stands. Este jargão é uma mistura de galego, Basco, alemão e outros idiomas.

baranda
É uma construção que faz fronteira com as varandas para evitar cair vácuo de pessoas. Colômbia também
dizemos-lhes orlado, corrimão, balaustrada, balaustrada, corrimão, trilhos do parapeito.

barano
É o nome de um município da Itália na ilha de Ischia, perto de Nápoles. Também se chama Barano d'Ischia. Varano,
com v, é um sobrenome nobre italiano e também é uma classe de lagartos. São do gênero Varanus e da varanidae da
família.

baranoero
Significa nativo ou nascido em Baranoa. Residente ou relacionado com Baranoa. Baranoa é o nome de um município
do Departamento atlântico.

barata
Na Colômbia significa baixo custo, econômico, ganga, desvalorizada, favorável, salga, mínimo, equilíbrio, redução.

baratija
Na Colômbia são coisas de pouco valor, produtos de má qualidade ou ordinárias. Fruslerías, joias, bijuterias,
imitações.

baratijas
Plural de Trinket. Na Colômbia são coisas de pouco valor, produtos de má qualidade ou ordinárias. Fruslerías, joias,
bijuterias, imitações.

baratísimo
Superlativo barato. Muito barato, extremamente barato. Preço muito baixo.

barbar

É a ação ou efeito de deixar crescer a barba. Não conseguem tirar a barba, a barba de um homem.

barbas de indio
É um tipo de grama de qualidade muito baixa. Seu nome científico é Chloris virgata e pertence à família Poaceae.
Também declaradamente barbas do índio na Colômbia a um worm ou larva de cerdas muito magoadas. É
verde-esmeralda. Seu nome científico é orsilochus Gryllotalpidae e pertence à família dos noturnos Lepidoptera
Megalopygidae. Sua picada é bastante perigosa.

barbasco
Sistema, que se aplica uma planta esmagada em correntes de água, que drogas e mata os peixes de pesca proibidos.
A planta também recebe o nome de barbasco, mas que também recebe os nomes de Kube, cubé, haiari, conapi, pacal,
kumu. Pertence à família Fabaceae e sua científica se chama Lonchocarpus urucu ou Lonchocarpus utilis (são duas
espécies diferentes, mas Propriedades muito similares), são Piscicidas (matar peixe). Eles contêm duas substâncias
letais para o ambiente aquático, a rotenona e a deguelina. O estudo destas substâncias ajudou a descobrir esteróis
semelhantes à progesterona e as bases da pílula anticoncepcional.

barbecho
Na Colômbia tem dois significados. Terra que limpa ervas daninhas e restolho e depois a dedica às colheitas. É
também a terra que é deixada não cultivada por um tempo, para facilitar a regeneração natural e, em seguida,
dedicar-lo novamente para o cultivo. Plantando a terra durante o ingende do descanso.

barbecue
É uma palavra em inglês que significa churrasco, churrasqueira.

barbera
Na Colômbia, dizemos barbera com uma navalha afiada, usada para fazer a barba. Uma mulher que trabalha em uma
barbearia. Cabeleireiro. O nome de uma das castas mais é plantado italianos atualmente. Parte de um capacete ou
um capacete que cobre o queixo ou maxilar. É também um sobrenome norte-americano. Joseph Ronald Barbera é
co-autor com William Hanna dos flintstones, os Jetsons e Tom e Jerry, entre outros desenhos animados.

barbero
Na Colômbia, chamamos barbeiro para a pessoa que tem para o cabeleireiro de trabalho (consertar o cabelo) e corrigir
a barba para os homens. Homem que raspa e prepara a barba ou o cabelo. Ele também é muitas vezes chamado de
cabeleireiro, estilista. Homem que trabalha em uma barbearia.

barbichona
Mulher bonita, mas quilos passados. É um termo pejorativo para mulheres gordinhas, pois é uma forma de combinar
as palavras Barby e Lechona.

barbijo
Adesivo de pano cobrindo boca e nariz. Barboquejo, porta-vozes. Implemente a sepse usada para evitar o contágio
das vias aéreas.

barbilla
Barba diminutivo. Queixo ou barbas de alguns peixes silúricos. Barba que só é mantida no queixo. Na Colômbia, é o
nome de um riverfish muito voraz. É diminutivo e Barbo feminino. Barbudo.

barbiquejo
É uma fita, uma corda ou uma cinta que seja passada pelo queixo para fixar um chapéu ou um capacete. Chinstrap,
Chinstrap.

barbirrubia
Tem barba marrom-avermelhada. Barba ruiva. É outro nome que tem o peixe pargo, Pargo, Rubiel, Mazote,
Boquinegro ou dourada. Seu nome científico é Pagrus pagrus e pertence à família Sparidae. É um peixe do Atlântico
de alto valor comercial.

barbo
É um dos nomes comuns para um peixe comum dos rios da Europa. Seu nome científico é Barb barbus e é da família
Cyprinidae. É um peixe onívoro.

barboquejo
Nas planícies orientais da Colômbia é a fita, corda ou corda que garante um chapéu. Vai para debaixo do queixo.

barbourofelis
Significa falsos felinos dentados de sabre. É o gênero de um felino extinto que viveu no Mioceno.

barbularia
O termo correto é Barbularia ( é o nome de um gênero de animais e sempre vai com letra maiuscula ). É um gênero
de animais invertebrados ( worms ou vermes ) quase todos os fuzileiros, que pertencem à família Aphroditidae. Eles
são caracterizados por terem muitos rótulos, parápodes ou cerdas que permitem que se movam. São principalmente
carnívoros e vivem no fundo do mar. Barbularia em latim significa com cerdas, barbas, filamentos e bárbulas.

barca de mesana
É um barco muito típico da Catalunha, veleiro tipo e 3 paus. É também chamado de "llagut".

barcarola
É um gênero musical italiano popular. Música e canções interpretadas pelos gondoleiros de Veneza. Canção de
marinheiro que imita o som de remos na água. Em suas performances de piano ele requer muita destreza na mão
esquerda.

barcelonismo
Cultura ou Doutrina relativas a Barcelona. O Barcelonista. Movimento ou filosofia de quem acompanha o clube de
Barcelona. Sentimentos que desaparafusam os seguidores de Barcelona.

barcelonista
Barcelona, pode muito bem ser a cidade ou o time de futebol. Torcedores do Barcelona FC. Eu culpei.

barchata
Barchata é um dos nomes comuns de Hawthorn, também chamado de Lotebush. Seu nome científico é Ziziphus
obtusifolia e é da família Rhamnaceae, situa-se em áreas do deserto de Alta e Baixa Califórnia.

barcina
Feminino de barcino. É o sobrenome de uma mulher política de Navarra na Espanha. Seu nome completo é Yolanda
Barcina ângulo. Pertence ao partido da União del Pueblo Navarro e é prefeito de Pamplona. NET, saco para coletar a
palha, saco, saco ou malha. Herpil. Barcina ou Barcina de los Montes é uma cidade na província de Burgos, no
município de Oña. Nas cores de vacas, cavalos e cães significam malhada de branco e marrom (ou vermelho).

barda
Concha de couro ou metal ou protetor que protege a pilotagem. Cercado ou cercado com galhos entrelaçados e
espinhosos. É também o nome dado a um teto feito com tábuas de madeira. Telhado de uma cabana.

bardal
Isso significa cerca, cerca, cerca viva, limite, muro, barreira.

bardana
É um dos nomes comuns de sementes comestíveis da planta no México. Também conhecido como achuru Akera,
Bardana, papantla, canacoro, maraca, Nuno, achuy, capacho, biri, cucuyus, juquian, chisgua, risgua. Seu nome
científico é Canna indica e pertence à família Cannaceae. Nome de uma farinha que é extraída da semente mesma.

bardas
Barras plurais. Significa armadura ou protetor de couro ou metal que protege os passeios. Cercado ou cercado com
galhos entrelaçados e espinhosos. É também o nome dado a um teto feito com tábuas de madeira. Telhado de uma
cabana.

bardiche
É uma arma usada em artes marciais japonesas de origem, basicamente em forma de Machado alongado e é um pau
ou vara com uma lâmina de aço e sharp em uma extremidade.

bardilla
É um diminutivo de bardo,. Pode ser considerado como um travesseiro ou almofada feita de palha, para proteger os
animais nas manjedouras. Também pode ser uma armadura de ferro que protege um cavalo.

baremación
É a ação ou efeito de fazer ou realizar um índice ou lista (escala). Mesa, mesa, escada, computação. Escala é uma
caixa ou mesa gradual ou categorizada.

bareta
Bareta ou Bareto, na Colômbia, é que a mesma coisa na Espanha chamado Porro. Na Colômbia também dizer Cacho,
quase nós não dizemos porro, Porro aqui é um ritmo musical e dança. Eles são, obviamente, um cigarro de maconha.

bareto
Na linguagem dos usuários de maconha significa cigarro comum, cachorrinho ou maconha. Também pode significar
bar, restaurante, cantina, bar, taverna, garito, mais utilizados quando são estabelecimentos de baixa qualidade ou
categoria. Nome de um grupo musical peruano, que executa música tropical alternativa.

bari

Nome de um povo indígena colombo-venezuelano, que está sediado na montanha perijá ( Motilón-Bari ). Nome da
língua que esta cidade fala e que é da família Chibcha. Nome de uma cidade italiana na região da Puglia. Nome de
um antigo navio egípcio de dimensões muito grandes.

barichara
Significa lugar de descanso, na língua Guane. É o nome de um município colombiano, na província de Guanentá,
Departamento de Santander. É considerado por muitos como "o povo mais fofo da Colômbia". Nesta cidade nasceu
um presidente da Colômbia cujo nome era José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez (Aquileo Parra).

bariloche
É uma palavra de origem Mapuche, significa "pessoas de trás da montanha". É o nome de uma cidade e um
departamento na Argentina. A cidade de Bariloche é oficialmente nomeada San Carlos de Bariloche e é uma cidade
turística da Patagônia Argentina.

barinas
Barinas é escrito incorretamente e deve ser escrito como 40 Barinas; próprio nome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Barinas; nome próprio ). É um sobrenome de origem espanhola, que abunda na República
Dominicana e existe na Colômbia e Venezuela.

barista
Pessoa que se dedica a frequentar um bar ou que possui um bar. Comerciante que está envolvido no negócio de
bares.

barja
No norte da Espanha significa cesta, cesta, porta, especialmente se for vime. É também um sobrenome de origem
andaluz (espanhol). Sobrenome de um futebolista espanhol. que atualmente joga pelo Deportivo Osasuna. Seu nome
completo é Enrique Barja Afonso e é conhecido como Kike Barja.

barnabitas
As Barnabitas são uma das ordens religiosas de clérigos mais antigas na história da igreja: fundada em 1530, por San
Antonio Maria Zaccaria (médico e sacerdote). Eles são conhecidos como os clérigos regulares de São Paulo (CRSP)

barnardiana
Significa em relação a Barnard ou dedicado a Barnard. É o nome de um asteróide e foi descoberto há mais de um
século.

barnizar
Na Colômbia significa colocar verniz ou laca, cobrindo uma superfície com laca ou verniz. Na Colômbia, também
significa pintura (de aplicação de tinta com um pincel).

barnumbir
Também chamado Barnumbirres. É o nome de uma deusa da cultura Yolngu na Austrália. Ela representa Vênus e
anuncia a luz do dia. Aurora, nascer do sol.

barnumbirres

Também chamado Barnumbir. É o nome de uma deusa da cultura Yolngu na Austrália. Ela representa Vênus e
anuncia a luz do dia. Aurora, nascer do sol.

barquinazos
Plural de barquinazo . Significa saltos, favelas, saltos, vibrações. Geralmente se refere aos movimentos repentinos e
surpreendentes de uma carruagem.

barquín
É um fole usado para atiçar o fogo, especialmente em las herrerías. Também é um sobrenome espanhol de origem
hebraica. Ele também é usado como sobrenome Barkin.

barra
Bar na Colômbia é uma ferramenta de metal usada para quebrar pisos duros ou cimento. Porra, Peña, gangue, grupo
de pessoas torcendo por um evento ou uma equipe de esportes. Balcão de um bar ou taverna. Alavanca, balaústre,
tranca, eixo, ferro.

barra diagonal
É o mesmo bar barra ou oblíquo. Ele pode ser usado para separar ou para indicar uma fração em matemática. Na
Colômbia chamamos de roteiro.

barraco
El Barraco é o nome de um município espanhol na província de Ávila. Barraco ou javali, é uma forma de chamar a
carne de porco, carne de porco ou carne de porco.

barragán
Barragan é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Barragán ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Barragan; nome próprio ). Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola, e
é o nome de uma cidade no departamento de Quindío.

barrajar
Isso significa mentir, derrubar, deve cair para a força. Taclear, taklear, varredura.

barranca
Penhasco de meios, Cliff, Cliff, Cliff, desfiladeiro, voladero. Na Colômbia é uma chamada de maneira coloquial no porto
de óleo Barrancabermeja no Rio Magdalena e cidade do departamento de Santander. Companhia de petróleo de
capital da Colômbia.

barranco
Na Colômbia significa profundidade, Cliff, precipício, abismo, Gorge, Cliff, garganta, angostura, Canadá, Gorge,
Canyon, farallon. Também é um promontório de terra.

barrancón
Aumento da ravina. Significa precipício, abismo, desfiladeiro, desfiladeiro, desfiladeiro, rocha.

barrani
Entre os turcos sefardita, significa preto.

barranqueños
Plural de barrancos. Adjetivo mais apropriado para aqueles nascidos, residentes ou relacionados com a
Barrancabermeja um município colombiano do departamento de Santander. É também chamado de barramejos,
bermejunos.

barratuzca
É uma planta curiosa que parece mais um líquen, embora seja um plâncton vegetal. Na Colômbia, dizemos barba de
bode, bruxa de cabelo, musgo espanhol, barba de velho, feno, barbatusca, colar, cuarque (Colômbia), agavepalo (no
México). Seu nome científico é Tillandsia usneoides pertencem à família Bromeliaceae. Ela cresce para formar
estruturas nos ramos das árvores de suspensão e é reproduzida por fragmentos que quebra e espalhar o vento. Isso
abunda nas árvores do Parque Gallineral em San Gil, Santander (Colômbia).

barreada
Emitido pelo som bezerro. Na Colômbia, dizemos berreada ou berriada, para denotar que chorou muito. Que as
lágrimas que tinham se soltou.

barreal
Lugar onde a lama abunda. Quagmire, pântano, Pantanal, Quagmire, Fangal, lama. Na Colômbia também dizemos
Chuquia, Cunchal ou Pichal.

barrejobo
Significa que acaba com tudo, devastador, destrutivo, devastador. Que ruínas, que devastam. É um termo usado na
costa atlântica da Colômbia. Também coloquialmente, criança tola, travessa, hiperativa. Nome de uma canção de
Carnaval, composta e interpretada por Rufo Manuel Garrido Gamarra, saxofonista de Cartagena.

barrendiche
Na Colômbia é uma maneira depreciativa e ofensiva de tratar um varredor ou vassoura. Forma pejorativa de se referir
àqueles que fazem o banheiro da rua. Que varre ou arruma as ruas.

barrendiches
Pessoa varrendo , aseador ( a) . Na Colômbia, é uma maneira pejorativa de se referir a pessoas que estão envolvidas
em aliciamento, especialmente aqueles que fazem isso nas ruas.

barrenillo
É um diminutivo de buraco. É o nome de uma praga da oliveira. É um besouro pouco penetrante. Seu nome científico
é Phloeotribus scarabaeoides e pertence à família Curculionidae.

barretero
Mineração é o operador que é responsável por carvão de cara na mina. A parede da mina de carvão que ataca com o
Jimmy. É o trabalho mais difícil dessa atividade.

barretón

Em barra grande Colômbia. Uma ferramenta usada para cavar em solos duros ou Rocky e a broca ou fazer furos em
encementados. Ele também é usado para quebrar e Erguido os andares. Recaton,

barrigota
Barriga aumentada. Significa barriga grande, panzota.

barrigón
Barriga augmentative. Homem com uma barriga abaulamento. Panzón.

barril
É uma unidade de medida de capacidade de origem inglesa. É amplamente utilizado na indústria de petróleo. É igual
a 42 galões para barril americano (quase 159 litros). É um recipiente ou vaso cilíndrico de madeira, que é utilizado para
líquidos, semelhantes a um barril ou um contêiner. Barril, cuba, candiota, pipe.

barril de matematicas del sistema ingles
Sistema inglês em matemática, é o mesmo que sistema irregular ou complexo porque o estavam entre múltiplos e
submúltiplos não têm uma diferenciação consistente e faz cortes e equivalências entre uma e outra medem de 40 não é
igual; uma medida para outra pode variar de 5, 35, 42-, ou diferentes muitas vezes montantes ). O sistema métrico ou
normal, tudo é mais fácil porque a proporcionalidade de uma para outra medida, van escalas de 10 em 10, o que facilita
muito qualquer conversão. Um barril estadunidense é igual a 42 galões e um barril de Inglês para 35.

barriles
Medição de volume na medição de grandes quantidades de líquidos, em particular petróleo.

barrilete
Merluza é uma ferramenta de madeira que serve para fazer vla que obras de madeira. Tem forma de 7. Praça. É
também parte da arma onde as balas são carregadas. Kite.

barrilla
É um dos nomes comuns dados a uma planta que cresce em solos salinos. Também se chama turra, almaja, almajo,
almarjo, turra. Geralmente é tóxico para a pecuária, devido ao seu alto teor de solanina e ácido oxálico. Seu nome
científico é Salsola kali e pertence à família Amaranthaceae.

barrionuevista
Pode significar em relação ao Bairro Nuevo (bairro de Barranquilla). Também pode ser o gentio daqueles que são
daquele bairro.

barrizal
Lugar onde a lama abunda. Quagmire, pântano, Pantanal, Quagmire, Fangal. Na Colômbia também dizemos Chuquia,
Cunchal ou Pichal.

barron
É um nome masculino de origem alemã. Você quer dizer homem livre, guerreiro. Também pode ser considerado de
origem inglesa, pois é uma forma de chamar o título de Barão em inglês. O nome do filho mais novo de Donald Trump.

barrote
Barra aumentada . barra grossa . Stringer , trave . Barra de metal que serve para dar segurança a uma janela. Cada
uma das barras de metal que compõem uma treliça.

barrón
É um sobrenome de origem espanhola. Sobrenome de um escultor espanhol chamado Eduardo Barrón González.
Barrón, também é o nome de uma planta de grama. Também é chamado de carrizo, grama do norte ou areia cujo
nome científico é Ammophila arenaria e pertence à família Poaceae.

barsa
No Chile significa desrespeitoso, sem vergonha. Eles também usam da mesma forma jangada, balza ou barza.

barsucho
Bar depreciativo, pequeno bar e baixa qualidade ou elegância. Bar onde bandidos ou hambúrgueres se encontram.

bart
É o apocope do nome masculino Bartholomew. O nome do macho é de origem hebraica e significa Filho de Ptolomeu.
Nome de um personagem fictício do programa de TV Los Simpoms. Seu nome completo é Bartholomew "Bart» J .
Simpson (também conhecido como Bartholomew Jo-Jo ou Bart Jo-Jo.

bartender
É o mesmo que um barista. pessoa que frequenta um bar e sabe tudo o que se relaciona com ele.

bartolo
É uma variante e também um apócope do nome masculino Bartholomew. Ele também é usado como seu próprio
nome. É de origem bíblica e hebraica. Significa filho de Ptolomeu. Na Colômbia, de forma coloquial dizemos Bartolo a
um jogador de futebol muito forte, geralmente do defensor, que não tem mira ao limpar a bola dura e em qualquer lugar
(sempre longe), a fim de não deixá-los marcar gols em seu objetivo. É sinônimo de áspero, ordinário, áspero. Para
cada jogo deste futebolista, chamamos-lhe bartolazo.

bartolome
O termo correto é Bartolomé, com til. É um nome de origem hebraica masculino. Significa filho de Tolmay, Ptolmay e
Ptolomeu. Tem como variantes Bartolo e Bartola. O nome de um dos apóstolos de Jesus, também conhecido como
Nathanael ou Nathaniel. Ele sempre andou junto com o Felipe.

baruj espinosa
É um dos nomes mais utilizados para determinar um filósofo holandês de origem sefardita. Ele também era conhecido
como Baruch Spinoza, Bento, Bento, Bento, Bento ou Benedictus Spinoza, por Spinoza ou Espinosa. Ele foi
considerado um grande racionalista ao lado de René Descartes e Gottfried Leibniz.

barullo
Na Colômbia significa reunindo-se, indignação, pompa, bulla, revolta, desordem, caos, confusão, confusão, anarquia,
motim, escândalo.

barú

Na Colômbia é o nome de uma ilha (ou uma península) que está perto de Cartagena. Ele foi separado do continente
pelo dique canal, mas agora há uma ponte. pertence ao Parque Nacional das ilhas do Rosário.

barvarie
barvarie é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Barbarismo.", sendo o seu significado:<br>Escrito
incorretamente, deve ser a barbárie. Significa maneira de atuar dos bárbaros. Agindo com brutalidade, com selvageria.
Grosseria, grosseria, atrocidade, atrocidade.

baryphtengus
Quer dizer, voz profunda e grave. É o nome de um género de aves da família udu. Eles são popularmente conhecidos
como udus, construção de galerias ou guardabarrancos.

barza
Forma apocopada de se referir a Barcelona, também é usado (um mais vezes) barco. Na Colômbia significa restolho,
ervas daninhas, Bush, monte. Harrow.

barzal
Na Colômbia e especialmente nas planícies orientais, isso significa restolho, restolho, erva daninha, arbusto, esfrega.
Terra desleixada e não cultivada, montanha. Em Villavicencio, Colômbia, é o nome de um bairro.

basan
É uma palavra de origem hebraica que significa fértil frutífera. Também pode significar areia ou abundante.

basanta
Basanta é um sobrenome. Sobrenome de um futebolista argentino e mexicano nacionalizado. Seu nome completo é
José María Basanta Pavone . Ele é apelidado de Chema, Sargento, Capi.

basar
É a ação de resolver, inclinando-se. construir, construir. Coloque uma construção Foundation.

basárides
É o nome do grego Deus Baco 40 mulheres Adoradoras; Bacantes trácios ) que matou o Orpheus.

basbousa
É o nome árabe de um doce ou sobremesa de origem turca. Existe no Egito e em muitos países do Mediterrâneo. É
feito com grão e banhado em xarope. Também é chamada de basbusa, basbusa egípcia, revani ou ravani e revani,
bem como hareesa ou harise. Você pode adicionar coco ou iogurte.

basear
tutorial escrito incorretamente e deve ser escrito como "Base", sendo o seu significado:<br>Base ( em Português
Tutorial ). Colocar as bases para algo ( geralmente um p. e construindo uma ponte. Tutorial também é pisar em bases
no jogo de beisebol.

basiliscus

Significa pouco rei. É um gênero de répteis muito semelhantes aos lagartos, mas eles geralmente têm uma pequena
crista. pertencem à família Corytophanidae. Na Colômbia, sabemos que como Basilisks, seu nome científico é
Basilisco basilisco, é um tipo de lagarto, que tem uma adaptação em suas patas traseiras que "permitem que ele
funcione na superfície da água", a fim de se proteger. É possível encontrá-lo do México para a Venezuela. Eles
também chamam de Cherepe, Moracho, toloque, tetetetete.

basing
É um termo utilizado para designar a Fundação, em casa ou ponto de partida. Ele também é usado para designar uma
base ou sede. É sinônimo de localizar, localizar, colocar, instalar, implantar, site, estabelecer, guarnição. Base. Na
bacia de Geologia é sinônimo de bacia.

basirruque
É uma expressão usada em Caracas. Significa que não, nunca, nunca, absolutamente não. Na Colômbia, ou dizíamos
"nem de coldres", "nem das chiras".

basípeto
Em botânica refere-se ao tipo de crescimento de brotos, que neste caso são desenvolvidos primeiro e melhor que estão
mais próximos a base ( Vegetativo basipeto gradiente ).

basmati
É o nome de uma variedade de arroz, que é caracterizado por ter um grão mais longo e maior. Em hindi significa
"rainha das fragrâncias". É considerado cheiro muito agradável e gosto requintado.

baso
É uma inflexão de basear-se. Você quer dizer apoio, suporte, suporte. Baço (com z), vísceras.

basori
basori é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Basori; nome correto )" sendo seu significado:<br>Basori, é
um nome de macho usado na Índia. Basori Lal é um homem de 73 centímetros de altura e 50 anos de idade, que foi
encontrado recentemente na província de Madhya Pradesh.

basquetbolista
Basquete de praticar um atleta. Jogador ou jogador de basquete. Jogador de basquete masculino.

basta
Pode significar bruto, ordinário, de má qualidade. É também uma expressão que significa o suficiente, não mais.
Termine agora.

bastidores
Quadro plural . Na Arte, é um quadro, pintura ou suporte pictórico. Chassi, quadro que suporta máquinas ou um
veículo. Estrutura de estrutura ou suporte das cortinas de um teatro.

bastimento
Alimento ou comida que é realizada em uma longa viagem. Ração de campanha de um trabalhador que move-se longe
de sua casa. Comida ou prestação de pradaria Cowboys na Colômbia.

bastimiento
Lanches, carnes frias, sustento, disposições, abio. Refeições ou alimentos que levam a uma longa viagem longe de
casa. Comida de campanha para um exército. Tipo de barco.

bastisimos
bastisimos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Bastisimos; com til )." sendo seu
significado:<br>Bastisimos é um superlativo de grosseiros. Significa áspero, rústico, grosseiro, rude, ordinário, áspero,
negligenciadas, grosseiro, vulgar.

basto o vasto
Depende o que você quer ver. Eles são homófonos. O pau do baralho é difícil. Significa também rude, áspero,
ordinário, rústico, áspero, grosseiro, vulgar, de má qualidade. Vasto, refere-se a um muito grande, muito extensa.
Denota uma quantidade, uma dimensão, uma imensidão de imensidão. Vasto, infinito, incomensurável.

bastoncito
É um diminutivo de cana. Bacilo. Doces de Natal.

bastón
Vara ou haste com punho e virola que ajuda a apoiar-nos. Também pode ser uma vara ou haste que denota
autoridade, dom de comando, superioridade. Crosier, bandido, muleta, estaca, vara, bordon, vara.

basural
Local onde o lixo é acumulado ou depositado. Despejo.

basuto
Nome de um povo aborígene africano, que está localizado no sul daquele continente. Faz parte do grupo étnico
Tsuana. Significa que ele vem do Lesoto, o país do sul da África. Que reside ou está relacionado com o Reino do
Lesoto. Quando era colônia britânica, tinha o nome de Basutoland.

bata
Do vestuário que desgaste de mulheres. Uma peça vestido para senhora. Avental usei roupas para proteger a roupa.
Geralmente é utilizado em laboratórios, em classes, professores ou médicos. Avental, avental, batin, quimono, global.

bataclana
Na Colômbia é sinônimo de prostituta, puta, prostituta, fufurufa. Você realmente deveria ser mais associado com
cabaré, dançarino ou dançarina. O show de mulher, vedete.

batalla
Isso significa guerra encontro. Duelo ou confronto armado de indivíduos ou organismos e na guerra. Tampa, luta,
confronto, reunião, combate, conflito, luta.

batalla de boyaca
É o nome de uma batalha de independência do novo reino de Granada e o exército espanhol. Ele desenvolveu-se em 7
de agosto de 1819, sobre uma pequena ponte sobre o rio Teatinos, perto de Tunja. Isso chama-se também a batalha
da ponte de Boyacá.

batallón
É uma unidade militar de milhares de soldados, ou entre dois e seis empresas. Isso é normalmente comandado por um
Coronel. Na Colômbia, é o nome de uma instalação militar. Ele também é usado para muitas pessoas. Multidão,
multidão, multidão.

batanga
É uma moldura ao redor de canas para a amurada de um barco para dar maior estabilidade para a vela. É um dos
nomes de uma língua africana do grupo banto. É também conhecido como Noho, Nohu, Noku, Puku, Banoho, Bapuku
Banoo. Falado na Guiné Equatorial e camarões. Batanga também é um tipo de música, uma estação de rádio e um
aplicativo para ouvir música.

batas
Pode ser o plural de bata. Quimono, quimono, avental, avental. Pode também ser uma inflexão de batida, que significa
mistura, agitar, agitar, mexer ou também, derrotar, derrotar, superar, combater.

batasunizacion
Significa promover a unidade e a liberdade do povo basco. Unificação de critérios a esse respeito. A palavra é
originária de Esukera ( Vasco). Unificação, unidade.

batata
É um tubérculo semelhante à batata ou inhame, embora tenha um sabor doce. É nativo do Orinoco e foi domesticada
no Peru. Seu nome científico é Ipomoea tachos e é pertencente à família Convolvulaceae. Outras comuns nomes tais
como: batata doce, batata doce, batata doce, batata-doce.

batatazo
Você quer dizer algo inesperado, que está fora de lógica, ao contrário do que se esperava. O galo da palavra é usado
no mesmo sentido. Isso nos deixou sentado em uma poltrona. Surpresa.

batatero
É uma pessoa que cultiva ou vende batata doce.

batazo
É um aumentativo de morcego. Também é um sucesso com um bastão. Na gíria, o beisebol é um sucesso de longo
alcance. Uma vez como a bola de beisebol, entrou o diamante.

batazo de cuatro esquinas
Na gíria do beisebol, é a definição de flyfences ou home run.

batazo de sacrificio
Na gíria de beisebol é um hit curto, geralmente entre a primeira e segunda base, o que é feito com a intenção de
impulsionar uma carreira ou avançar um segundo Baseman. Normalmente a massa sai.

batazos
Tacadas dadas com um taco, taco ou bastão. Pás, espancamentos.

batán
Em Bogotá é o nome de um bairro no norte da cidade. Pedra de afiar. Mill. Máquina antiga que foi usada para
comprimir o tecido. Fuller é o nome de uma cidade da Argentina, na Espanha (Extremadura) e uma ilha das Filipinas.
No Equador é um tipo de rede para pegar peixe. É também um dos nomes comuns da hortelã, hortelã-pimenta ou
hortelã (Mentha spicata família Lamiaceae).

bate
Vara ou clube costumava bater a bola no beisebol. Time de futebol de Borisov, Rússia. É uma inflexão de batida, que
significa derrotar derrotar, superar, misturar, agitar, bater.

batea
É uma inflexão de rebatidas. Significa bater uma bola com o bastão (beisebol). Na Colômbia é um recipiente,
geralmente de madeira e base plana, em que o milho é amassado para fazer arepas. Tigela. Também nas planícies
orientais da Colômbia é um tipo de ponte submersa que é feito em riachos rasos. Passarela. Em Espanha é uma
cidade em Tarragona.

batedores
No beisebol, batedura, jogadores que atacam, beisebol na ofensiva. Robinson caracterizada por bater a bola com o
bastão, fazendo hits e impulsionar carreiras. Para-choques.

batel
É uma espécie de barco leve. Pequeno barco de sars que é usado no norte da Itália.

batequi
É o nome de uma caverna com arte rupestre do México. É a Baja California (município de Comondú), a Sierra de San
Francisco. Sua data de pinturas volta mais do que 10. 500 anos.

batey
Cuba é um pequeno rancho em uma forma circular, tendo o telhado de palmeira.

bathseba
O termo correto é Bathseba. É o nome do varinate esposa alemã de gengibre. Um npmbre é de origem hebraica e
significa filha do Pacto, filha do juramento. Seu nome aparece em Tanaj Judió e a Bíblia cristã.

batial
É um termo usado em Ecologia e Geologia. Significa de baixo, das profundezas. É um tipo de organismo que vive no
fundo do mar (Planta ou animal), ou no fundo de um lago ou lagoa. Bentonic, que é bentos, demersal, benthic, abissal.

batiburrillos
Quer dizer acamadas, mexido, bagunça de confusão, confusão, Whirligig zaperoco, mazacote, ovos mexidos, marana,
bagunça, confusão, agitação.

batida
Significa perder, oprimido, superar, lutou. Também é sinônimo de agitação, mistura, mistura, mexa, reconhecer,
navegar, perturbar, zombando, denunciar, bateu.

batidor
É um dispositivo usado para bater. Também é chamado de liquidificador. Dispositivo usado para fazer smoothies. Na
Colômbia, de uma forma coloquial, é chamado de batedor de um personagem que gosta de tomar o cabelo e irritar os
outros. Mamagallist, levá-la.

batidos
Na Colômbia são preparações de frutas grossas. Frutas liquefeitos. Inflexão de bater, o que pode significar derrotar,
bater, superar, olhares, explorar ou também misturar, agitar, liquefazer, tremer.

batitú
É um dos nomes comuns de um tipo de pássaro migratório. Também é chamado de correlimos, backpiedras ou
caminhantes. Seu nome científico é Bartramia longicauda e pertence à família Scolopacidae. Este nome é usado no
Cone Sul da América do Sul.

batman
ele é o chamado homem morcego, ele é um personagem das tiras de quadrinhos, criado por Bob Kane e Bill Finger.
Nome de vários filmes sobre esse personagem. Na geografia é o nome de uma cidade e uma província na Turquia.
pertencem à Região Anatólia.

batolitos
Um batólito é uma massa de rocha grande que tem sido formada pela solidificação do magma, antes de sair para a
superfície. Batólito significa pedra ou rocha de profundidade. Podem chegar a mais de 100 quilômetros. Granitoid
intrusões.

batón
Batuta é um aumentativo de bata. Bata muito utilizado para inserir um laboratório.

batracios
Animais também conhecido como anfíbios. Normalmente, eles sofrem metamorfose e passam alguns estágios iniciais
na água (respiração branquial) e depois os outros na terra (respiração pulmonar). Sapos, rãs.

batraquita
É o nome de uma pedra preciosa, também conhecida como bufolita ou monticellita. Mineral cinza-verde. Também é
conhecido como pedra ou sapo gema e é nomeado por Shakesperare em uma de suas obras. Em paleobiologia,
dentes de peixe em forma de bico (Lepidotes).

batume
Divisória ou divisória da parede de uma colmeia, construída na lama ou na cera por abelhas.

batuque
Significa squeathe, ruído, barulho. Também pode significar jolgorio, dança agitada ou acelerada.

batuta
O nome de uma vara pequena ou bengala usada por um maestro ou coro. Nome de um programa de educação
musical e uma fundação criada para esse fim na Colômbia.

batzar4
Não é um termo em espanhol, mas em basco. Significa quarta montagem ou montagem 4.

bauprés
É uma vara grossa, um pouco inclinada ou horizontal, de um veleiro. Está na proa do barco. É um termo náutico de
origem francesa.

baúl
É um tipo de mobiliário fechado, que tem a forma de uma caixa grande e é usado para armazenar objetos de todos os
tipos. Arca, caixa, baú, gaveta. Também é chamado assim de porta-malas do veículo ou porta-malas. Em Granada,
Espanha, há uma cidade com esse nome ( município de Baza), como na Venezuela, no Estado de Cojedes (município
de Girardot). Na Guatemala há um sítio arqueológico com esse nome. Era um assentamento Maia.

baxama
É uma maneira de chamar árvores tóxicas ou arbustos; É também o nome da resina tóxica que é extraída deles. São
do gênero Toxicodendron (que significa árvores tóxicas) e pertencem à família Anacardiaceae. Uma das substâncias
tóxicas que possuem é chamada urushiol, que causa severas irritações na pele e membranas mucosas.

baya
É um tipo de fruta. É o tipo de fruta mais comum que existe. É caracterizada por um pericarpo suculento, carnudo e
comestível.

bayagusa
É mais adequado Bayag-usa . É o nome da língua tagalog de uma árvore (que significa uma bola, ou testículo). Seu
nome científico é Voacanga globosa e pertence à família Apocynaceae. É uma árvore das Filipinas e tem uso
medicinal.

bayales
Bayales é um site onde você pode encontrar as bagas, frutas de baga. Significa semelhante à cor de bayo de cavalos.
Uma alavanca usada para reverter ou invertendo as pedras de moinho. Pluvial.

bayeta
Pedaço de pano que é usado para limpar . Pano, chiro, lona, pano.

bayetón
É um tipo de tecido muito espesso e coberto com cabelos. É bem grosso e avassalador. Aumento da bayette.

bayo
Significa cavalo, equino. É também uma cor da pele dos equinos, que corresponde à cor branca amarelada.

bayolla
bayolla é escrito incorretamente e deve ser escrito como Bayoya. sendo o seu significado: Eu acho que eles
perguntam por bayoya. Isso significa ruído, aspereza, bullajo, desordem. Usado em Porto Rico e República
Dominicana.

bayonetas
Baioneta plural. É o nome de uma faca, punhal ou arma branca de origem francesa. É muito afiado e geralmente
atordoa no final de um rifle ou uma carabina para o combate corpo-a-corpo de soldados.

bayusa
Comida pronta para comer com tacos, uma massa feita de mezcal ou maguey cozido.

baz
É um sobrenome no México. Gustavo Baz Prada foi um famoso médico e político mexicano.

baza
Significa morena pálida. Também carta importante no jogo de baralho. Jogo, alternativa, opção, candidato. Cartas
coletadas pelo vencedor do jogo de baralho. Nome de uma cidade e um Condado da Espanha, na Província de
Granada (Andaluzia).

bazo
A anatomia é um órgão ou órgãos, que ajuda a produção e manutenção das células do sistema imunológico do corpo.

bazofia
Significa sobras, lixo, porcaria, sujeira, desperdício. Falta valor ou utilidade.

bazuca
É o nome de uma arma de guerra, também chamada de tubo lançador de Granada. Arma anti-tanque. Tubo lançador
de foguete.

bazuco
É o nome popular de uma droga muito prejudicial ao organismo. É uma mistura de maconha, cocaína e alguns outros
ingredientes em pó (de argila), que são montados os cigarros ou charutos.

bazuquero
Pessoa viciada em drogas que consome bazuco. Bazuco venda de pessoa.

báculo
É cana utilizando os altos prelados da igreja. É um símbolo de dignidade e ao mesmo tempo apoia-los. Pessoal, vara,
vara, bordon. Também usado como um sinônimo para apoio, conforto e apoio.

bálago
É a grama Esparto ou palha longa que é cereal, depois de retirar o grão. Bomba ou sabão espuma. É também um dos
nomes comuns da planta Secale cereale, mais comumente conhecido como centeio.

báratro
Império do diabo, o território dominado por diabo. Inferno, Orc, averno, abismo, submundo, paila mocha.

bártulo
Significa coisa, elemento, enser, móveis, instrumento, aves, utensílios, trebejo, traste, cachivache. Um objeto
pertencente a uma pessoa. É mais usado no plural.

bártulos
Na Colômbia é sinônimo de utensílios, ferramentas, tackle, pertences, figurines, fofoca, trastes, potes.

báscula
Uma escala é um instrumento usado para pesar as coisas muito grandes e pesadas. Geralmente tem uma gota de
perna ampla plataforma de metal ou raise, que você pensa. Pesagem de grandes dimensões. Equilíbrio, Roman.

beach voley
São algumas palavras em inglês para chamar de volibol de praia ou volibol de areia (vôlei de praia ou areia). É tocado
por duos ou duopás e geralmente decai. Na Colômbia e em muitos países também é chamado de Voliplaya.

beagle
Beagle é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Beagle ( 41 próprio nome;. sendo o seu significado: o
termo correto é 40 Beagle; é nome próprio ). É um canal que competiram pelo Chile e Argentina, Patagônia, ( Terra do
fogo, ). Beagle é o nome de um canal ou estreito restantes na Tierra del Fuego. Língua Yagan é chamado Onashaga,
que significa " Canal 34 onas; ( Uma aldeia ameríndia do lugar ). Beagle era o nome de um navio britânico que fez
estudos na área.

beatboxer
É um termo em inglês usado para designar uma pessoa que tem a capacidade de produzir qualquer som ou ritmo
musical, usando apenas o aparelho de fonação. Ele pratica beatbox. É um elemento do Hip hop.

beatlemanía
Over-appeal ou atração para os Beatles e sua música. Paixão pela música dos Beatles.

beauty freak
É um termo em inglês que significa beleza exótica, ou beleza fenomenal.

bebedizo
Significa filtrar, BREW, soquete, poção, poção. Pronto, cozido de ervas maceradas. Pode ser para curar males ou
para fazer bruxaria ou feitiços.

bebeta
Na Colômbia verbeta é uma loja, uma noite de Boémia, uma reunião para uns copos com os amigos. É um sinônimo
de tomata, jartera.

bebé de pecho
Quer dizer bebê neonatal, infantil, recém-nascido que mama mama, que é alimentada com leite materno. O peito do
bebé é geralmente inferior um ano.

bebistrajo
Indisciplinado ou mistura de várias bebidas. Refajo .

bebita
Diminutivo de bebê ou bebê mulher. Garota recém-nascida, neonata. Maneira delicada de chamar uma garota.

bebito
É um diminutivo de bebê. Nome da campanha na Argentina para promover a proteção dos bebês em gestação e
contra o aborto.

becahuas
O Becahuas ou Becaguas são um povo indígena da família Tukano, que é distribuído por um território limítrofe da
Colômbia (Putumayo), Equador (Sucumbíos) e Peru (Loreto). Eles também são designados como Sionas ou Bahupai.

becarios
Plural de companheiros. Bolsistas. Estudantes que se beneficiam de bolsas para seu desempenho acadêmico.

becasina
O termo correto é "Snipe". É um dos nomes comuns de um pássaro ou ave na Colômbia. Também é chamado
papagaio ou "Snipe". Seu nome científico é Gallinago gallinago. Pertence a família Scolopacidae.

becerra
Na Colômbia é um sobrenome de origem espanhola, muito comum no departamento de Boyacá. Becerra é o feminino
de bezerro. Carne de vaca, vaca de reprodução.

beche
Em Espanha é o nome de uma pequena cidade ou vila na Galiza, perto de La Coruña e também de um reservatório em
Abegondo.

beco
É uma inflexão de bolsas de estudo. Significa subsidiar a educação para alguém que quer estudar e não tem recursos
e é um estudante excepcional. É também o nome de uma cadeia de lojas na Venezuela que tem mais de 60 anos de
tradição.

beconguilla
É um dos nomes comuns de uma planta medicinal. Pertence à família Rubiaceae e é caracterizada pelo seu teor de
Emetina e cefelina (alcaloides que induzem vômitos). É uma planta emético, emético, recebe outros nomes como
ipecacuanha (planta de significado da palavra Tupi-Guarani na beira da estrada tão doente), com olheiras ipecac,
poaja, radicelas, cobra de cipó, brasileiro, com olheiras a raiz.

becuna
É um outro nome comum receber barracudas, um peixe marinho muito voraz. Eles pertencem ao gênero Sphyraena e
são da família Sphyraenidae. É também o nome de um submarino da Marinha dos Estados Unidos da classe Balao
(SS-319), que é atualmente navio museu na Filadélfia.

bedel
Uma pessoa que tem a seu cargo as chaves de um edifício ou de uma faculdade de educação. Usher, portaria,
porteiro, porteiro, zelador. Feminino: bedela, dona de casa.

bedelia
Bedelia ou bedela é a mulher responsável pela gestão das chaves para um edifício ou claustro. Dona de casa.

bedelio
Borracha que é obtida das árvores da família Burseraceae. Tem cor amarelada e tem gosto amargo. É usado como
repelente de insetos e também na produção de vernizes, corantes, fixadores e impermeáveis de barcos, substituindo o
piche.

bedelín
Classe de tecido muito absorvente e grosso. Variedade de algodão.

beduinos
Nome dado a uma vila nômade do deserto. Beduíno Plural. A palavra é de origem árabe e significa morador do
deserto.

bedusi
É um sobrenome italiano (Há Bedusi e Bedussi). Na Itália há uma cadeia de sorveterias chamada "Gelateria Bedussi"
), restaurantes e lanchonetes.

beep
É uma palavra da língua inglesa que significa assobiar. bip, som. Mensagem enviada pelo bip. Som que indica a
chegada de uma mensagem por pager.

beet
É uma palavra da língua inglesa que significa beterraba. Beterraba sacarina.

befa
Significa zombaria, chanza, mofa, sorna, piada. Papagaio entre amigos.

beguinas
É uma comunidade de mulheres cristãs que se dedicam à caridade e servir a pessoas carentes (doentes, carentes,
abandonadas as crianças, idosas). Tem origem nos Países Baixos, e quando é uma comunidade composta de homens
é chamado beghards. A origem do nome é um reconhecimento do padre Lambert le Begue, Liege deu os primeiros
passos nessa direção em 1180.

behetría
Pessoas que, por tradição e estadia têm autonomia para escolher seu governante ou Senhor, nas instalações ou áreas
que foram abandonadas por seus conquistadores. Desordem, caos, confusão. Benefactoria, recebido.

behin behineko

Não são a língua espanhola, mas as palavras bascas. Eles significam " ocasionalmente " " 34 provisório;.

beia
BEIA é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Serra.", sendo o seu significado:<br>Existem duas
probabilidades para a questão: ou pedir a Bela que é bonito em Português. Ou eles estão tentando perguntar para a
serra, que é um ponto de vista de viragem. Significa que olhei, observei, ojeaba, apreciado, mira-lo.

beige
É uma palavra de origem francesa, que é usada para designar uma cor. É equivalente a um creme ou cor marrom
claro. É a cor natural da lã de ovelha. Beis é aceito.

beiques
Plural de Beique. Você também pode dizer Buhuitihu, com H intermediário. Entre os índios Taino estava o médico,
curandeiro, feiticeiro, xamã ou sumo sacerdote. Ele era o intermediário entre os seres humanos e os deuses
(especialmente com a deusa Atabey).

beis
É a histeria da palavra francesa bege, que se refere a uma cor que pode ser determinada como uma laranja muito clara
ou um marrom ou castanha muito claro. Outros confundi-lo com a cor do creme. Outros o determinam como ocre
rosa.

beisbolistas
Eles também são frequentemente chamados de pelotões ou toleteros. Jogadores que praticam o esporte do beisebol.

bejucal
Significa lugar onde os bejucos abundam, que são plantas muito longas e flexíveis.

bejuco
É o nome dado a uma planta cujo caule é muito alongado e fraco. Caule que carece de madeira resistente. Também
pode ser chamado de vinha. Planta de escalada, videira. O termo é de origem caribenha. Na Colômbia, bejuco,
coloquialmente significa bravo, furioso, furioso, irritado, irritado, colérico.

bejuco de monte
Essa é a definição de videira, vinha ou escalada. Guia de planta. São plantas que devem ser suportadas pelo outro,
como eles não têm caules duros.

bejudo
bejudo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bejuco", sendo o seu significado:<br>Acho que a pergunta é
por Liana. Na Colômbia significa liana, escandente, rastejante e escalada. São plantas cujo caule não é lignificada,
portanto, bastante tendem a ser rastejando ou enredado em algo mais forte que lhes permite segurar. Plantas com
haste em forma de lasos. Corda.

belcro
O termo correto é Velcro, com v . Na verdade, pode ser considerado um galicism e significa fechamento e abertura
rápidos. A palavra está em conformidade com o apóio das palavras veludo (veludo) e crochê (gancho), que seria

definido como gancho de veludo. Adesivo que consiste em duas folhas tecidas que são acopladas devido a pequenos
ganchos colocados em um deles.

beldad
Mulher de grande beleza, de muita beleza. Rainha, beleza, beleza, linda, linda, perfeita. Corpo perfeito.

beldar
Atividade que é feita com a manivela. Jogue, jogue, separe palha para forragem.

beldurturik
Uma palavra na língua basca que significa medo, é ter medo, estar aterrorizado.

belen
Bethlehem (sem til é o nome de um grupo étnico etíope nativo. O termo correto é Bethlehem ou Belém. Refere-se à
vila do Reino de Judá, onde Jesus nasceu. Atualmente é na Palestina (Cisjordânia). É um nome que é usado em
muitos lugares no mundo onde não há fé católica ou cristã, em quase todos os países da América Latina, existem
vários lugares chamados Belém, também em Portugal e na Polónia. Também é nome de mulher de origem bíblica e
hebraica, que significa casa do pão, é derivado de Bethany.

belenista
Que cultivou o presépio. Uma pessoa que adora o nascimento de Jesus. Uma pessoa que é dedicada a fazer, fabricar
ou vender presépios de Natal, também chamado de nascimento, portais ou pousadas. Uma pessoa que é contratada
para realizar o trabalho em lucro em cada uma das cidades chamada Belém.

belenística
Significa sobre Belém (Local de Nascimento de Jesus). Por extensão, também se refere a manjedouras, belenes ou
nascimentos.

belenístico
Significa sobre Belém ou a Natividade.

belerofonte
Também foi chamado Belerofon. Herói da mitologia grega, cuja maior façanha foi matar Quimera.

belesa
É um nome comum usado para diversas plantas diferentes. Um é o verbascum giganteum, Scrophulariacae família,
que também recebe os nomes de orelhas de burro, verbasco ou torção. Outra é o Hyoscyamus niger, também
conhecido como alucinógena ou meimendro negro, jusquiamo, belenyo, meimendro. A família Solanaceae e tem altos
níveis de alcaloides como a atropina e escopolamina. É usado no tratamento da epilepsia e insônia. Há uma outra
planta que também recebe o nome de belesa, e seu nome científico é Plumbago europaea, pertencente à família
Plumbaginaceae. Outros nomes comuns: erva de tabaco dental, dentalaria, câncer, matapeces, montagem ou
plumbago. Uma característica comum deles é que eles são temperadas e encontrado na Europa e América do Norte.

belérico
É também chamado de belerico, mirobâlano, mirobâlano ou avelã da Índia (Avellena indica a família Combretaceae). É

uma árvore nativa da Índia, que tem aplicações na medicina e na indústria. Tem frutas como ameixas e eles têm
taninos usados em limpeza a seco.

belfos
É o plural de belfo. Significa que os lábios grandes e volumosos. Lábios grossos. Também significa bocón, hocicon,
trompones, tubesnouts, tokens, bembones. Fuligens ou grandes mandubulas.

belga
Pessoas muito idosas, estabeleceu-se na Europa Ocidental, particularmente no norte da Gália. Habitantes daqueles
nascidos ou residentes na Bélgica. Ele pertence ou diz respeito à Bélgica.

belice
É o nome de um país da América Central. É também o nome de uma cidade desse mesmo país (cidade de Valiz), que
era capital até 1970. É também o nome de um distrito em Belize, um rio e um recife de coral sobre o Oceano Atlântico.
Na Itália, há também um rio chamado Belize, na Sicília e que nos tempos antigos foi chamado de IPSAS.

belicenses
Belizenses também é usado. Significa que um nativo, residente, ou relacionados com a Belize, país centro-americano,
cuja capital é Belmopan. Belicenses são também os nativos, residentes ou relacionados com a cidade de Belize,
também conhecida como port Valiz, que era a antiga capital e é a maior cidade de Belize.

beliceño
É o adjetivo para crianças nascidas em Belize, país centro-americano.

belicoso
Uma pessoa que se sente predileção pela guerra, conflitos armados. Você quer dizer conflitante, valentão, beligerante,
brigas, agressivo, violento. A beligerância gosta.

beligerancia
Atitude e qualidade de uma pessoa persistente e lutador. Significa que não que ele vacila e luta com insistência.
Importância, valor, categoria, transcendência, luta, luta, conflito.

beligerante
Na Colômbia significa lutador, guerreiro. Pessoa que continua disposta a lutar por seus direitos. Agressivo, belicoso,
violento, conflituoso, condenado. Agindo com beligerância.

belisario
É um nome de um homem de origem grega e significa que lança flechas com força e habilidade. Guerreiro, guerreiro.

belitre
Pessoa muito mal. Vile, eu miserável, miserável, rastejando, infame, indigno, mal.

bella
É um adjetivo qualificativo feminino. Significa bonito, belo, atraente. Bella também é um nome de mulher de origem

francesa e significa bonita, bonita, bonita sexy. Belle variante.

bellaco
Ruína, personagem imoral. Uma pessoa que é muito esperto e astuto. Belitre, pillo, desonestos, desonestos,
desonestos, bergante, ardente, inquieto, selvagem, malfeitor.

belladona
É o nome de uma planta venenosa pertencente ao gênero Datura da família Solanaceae. Seu nome científico é Atropa
beladona. Tem uso medicinal e contém alcaloides como atropina.

bellasombra
É um dos nomes comuns de uma planta cujo nome científico é Phytolacca dioica. Na verdade, é uma grama gigante
(erroneamente muitos acreditam que é um arbusto ou uma árvore). É nativo da Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil.
Também o chamam de Ombu. É da família Phytolaccaceae. O complemento do nome científico, dioecioa significa que
é uma planta hermafrodita.

belle et bonne
São palavras em língua francesa e significa bonita e bom. Belo e bom.

bellezula
Acho que eles pedem bellezura. Na Colômbia significa beleza, beleza, beleza, divinura. Algo muito bonito, muito
bonito e muito belo. Tendo a qualidade da muito bonita.

bellezura
Na Colômbia significa beleza, beleza, beleza. Algo bonito ou bonita.

bellona
Belona ou Bellona era o nome da deusa romana da guerra. De acordo com a mitologia romana, ela era filha de Juno e
Júpiter. Bellona é o nome de uma das Ilhas Salomão. É também o nome de uma cidade na Itália, localizada na
província de Caserta, na região da Campânia. Para ambientalistas, é o nome de uma Fundação Norueguesa, que
propõe a proteção ambiental e o uso de armas nucleares. Bellona também é o nome de um asteroide.

bellota
É o fruto das árvores do gênero Quercus e à família Fabaceae. Eles são os frutos desejados pelos esquilos. Eles
estão olhando muito difícil.

belloteros
Uma pessoa que é dedicada a coletar e vender bolotas.

belluga
É o sobrenome de um cardeal espanhol (Luis Antonio Belluga y Moncada). Ele era religioso e político, vice-rei de
Múrcia e Valência por meados do século XVIII. Bola de vidro, mármore, bola, piquis.

bellyne

É mais adequado Belline. É o nome de um vier especialista no tarô. Ele usa um deck normal e tem um método
especial e leitura, que tomaram seu nome. O convés é cortado com a mão esquerda e lido para a direita. O Oráculo
de Belline.

belonefobia
É o medo exagerado de agulhas e qualquer elemento que possa gerar perfurações ou pequenas feridas sangrentas
(pinos, facas, lascas, espinhos, ganchos, etc.). O medo de seringas ou agulhas médicas ou hipodérmicas é chamado
de tripanofobia.

belugas
Eles são os mesmos chamadas erroneamente branco baleias, seu nome científico Delphinapterus leucas e que alguns
golfinhos brancos que habitam muito águas frias do Ártico e sub-ártico. Eles não têm a nadadeira dorsal e têm o
melão, que é um órgão que ajuda-los a ecolocalização.

bema
Bima também pode ser usado. É o nome de uma plataforma elevada, que circunda um altar. Altar de oferendas ou
cadeira para os vencedores.

bemba
Refere-se a uma boca é muito grandes e muito grossos lábios. É também uma língua africana que também recebe os
nomes de wemba, chibemba, chiwemba. Ela é falada na Zâmbia e em setores de Botswana, Congo e Tanzânia. É um
idioma derivado do Bantu.

bembe
O termo correto é Bembé. No Caribe é um tipo muito cadenceed de dança e ritmo musical. Na Cultura Iorubá é uma
festa. Orisha Religion Festival.

bemberria
Na Colômbia é sinônimo de verbeta, tomata. Atividade que consumiu bebidas exagerar.

bembé
É um tipo de dança de origem africana e religiosa. Dança praticada pelos iorubás. Nome de uma orquestra peruana
de salsa. Ritual africano para bater tambor.

bemol
É um sinal musical marcado para a esquerda de uma nota. Significa que é necessário reduzir a nota de um semitom.
Cadastre-se para suavizar a voz. Forma figurativa significa alterar, mudar, impedir ou complicar algo.

ben
É um nome masculino em inglês. Pode ser considerado como um nome próprio ou também apocope de Benjamin.
Significa filho da virtude, ou o filho mais novo da família. É outro nome dado à árvore de moringa, cujo nome científico
é Moringa oleifera, e pertence à família Moringaceae.

benaiga
É uma expressão de surpresa, como gee. Geralmente é para gostar ou satisfação. É uma maneira exagerada de dizer

"Bem, seja Deus e a Virgem." Também pode refletir medo ou nojo e significa, pelo amor de Deus! .

benda
Sobrenome de uma violinista e compositor checo. Seu nome era Franz Benda. Também significa o Strip, bilma. Em
italiano, é um substantivo que significa faixa, atadura, patch, Band-Aid de cura.

bendar
Bednar escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vender", sendo o seu significado:<br>O termo correto é vender.
Significa a cobrir os olhos com um pano ou algo semelhante. Ele também está colocando um curativo sobre uma ferida
ou uma luxação. Embrulhar, cobrir ou proteger com um tecido geralmente de gaza uma ferida.

bendecile
É uma inflexão da bênção. Significa dedicar, recesso, exaltar, louvar, louvar, louvar. Desejo boa sorte e a proteção de
Deus. Deus acompanhá-lo e protegê-lo. Parabéns, bênçãos.

bendó
BENDO é um nome masculino húngaro. Ele é enfaixado é uma inflexão de bandagem, significa colocar um curativo em
uma ferida ou lesão.

bendó
BENDO é um nome masculino húngaro. Ele é enfaixado é uma inflexão de bandagem, significa colocar um curativo em
uma ferida ou lesão.

benebolente
O termo correto é benevolente. Significa que ele é amigável, afável, amigável. Esse trabalho com boa vontade, que é
magnânimo, indulgente, tolerante, misericordioso.

benedict
É a forma inglesa do nome de Man Benedict. Benedict em inglês. O nome é de origem Latina e significa aquele que
fala bem. Em química é o nome de um reagente consistindo de sulfato de Cubico. Citrato de sódio, carbonato de sódio
anidro e hidróxido de sódio, que servem para alcalizar o meio. Teste laboratorial para detecção de açúcares redutores.

beneficios
É o plural de benefício. Isso significa lucro, lucro, proveito, lucro, melhoria, dividendo. Também pode significar por
favor me ajude, amparo, merced, concessão, presente.

benemérita
Isso significa que é muito bom, merece, que tem grande dignidade. Digno, merecendo, louvável, louvável, louvável,
digno. Muito boas, méritos. Famosa pela sua qualidade.

bengala
Era o nome de uma vasta região da Índia, localizada na parte nordeste do subcontinente. Atualmente é dividido em
Bangladesh e o estado de Bengala Ocidental da Índia. É o nome de um Golfo no Oceano Índico. Nome de um tigre,
endêmico na região. Um bengala é também um sinal luminoso, que pode produzir luzes ou espalha fumaça de cores.
Jogo de fogos de artifício que faz com que muitos queimados.

beniano
Significa que é originalmente de Beni, que reside em Beni, que é um departamento do norte da Bolívia. Também
significa relacionado a Beni, que pode se referir ao Departamento de Beni na Bolívia ou ao rio de mesmo nome no
mesmo país.

beniará
beniara é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Beniardá ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Beniardá. É o nome de um município valenciano, na província de Alicante, Espanha.

benidorm
Benidorm é escrito incorretamente e deve ser escrito como Benidorm ( próprio nome ). sendo o seu significado:<br>O
termo correto é 40 Benidorm; nome próprio ). É uma cidade espanhola em Alicante. É conhecido como o New York do
Mediterrâneo, é a cidade espanhola com a maioria dos arranha-céus.

beninés
Significa em relação ao Benim, nativo do Benim. Benin é o nome de um país no centro-oeste da África, cuja capital é
Porto Novo (também conhecida como Adjacé ou Hogbonou). É também o nome de um Golfo da África Ocidental sobre
o Atlântico.

benjamín
É um nome masculino de origem hebraica que significa virtuoso, correto. Nome dado ao filho mais novo em uma
família. Cuba. Nome de uma ferramenta caseira. O nome de um elemento elétrico que pode ser conectado a uma
lâmpada de roseta e serve como uma saída.

benjuí
Nome comum de uma árvore da família Styracaceae. É o nome de um bálsamo natural que é extraído da árvore de
benzoina de Estyrax, nativa do Sudeste Asiático. É uma resina de usos medicinais. Também pode ser chamado de
menjuí ou zombaria.

benkoela
É o nome de uma asteriode, dedicada à cidade de Benkoelen, em Sumatra, que também foi chamada de Bencoolen ou
Bengkulu.

bentobicos
bentobicos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "bentônicos", sendo o seu significado:<br>O termo correto
é bentônica. Significa viver em Bentos, no fundo do mar, abissal. Em Português Bentobicos podem ser os visitantes
para a capela de San Benito de Lisboa, tomando água de uma piscina que lá existe e acredita-se que a água é 40
abençoado; São ) Bento-CU. Água não Bico Lisboa, São Bento. Bico em Português é o pico.

bentonicos
bentônicos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bentônicos", sendo o seu significado:<br>Significa que
habita ou vive em Bentos. Um organismo que vive no fundo do mar. Nether, que vive nas profundezas do mar. Lugar
onde a luz não alcança.

bentónico
É um tipo de organismo que vive no fundo do mar (planta ou animal). Benthal, que é de Bentos.

benué
É o nome de um rio na Nigéria, é o principal afluente do rio Níger. É também o nome de um estado na República da
Nigéria.

benzaldehído
É um composto aromático químico. É o mais simples aldeído aromático. Consiste de um anel de benzeno com um
substituinte do aldeído. É um líquido incolor com um leve odor de amêndoa. A fórmula química para benzaldeído é
C6H5CHO. Usado como um condimento e como um solvente industrial.

benzodiazepina
É o nome de uma medicina psicotrópica que é usada como um sedativo nervoso, hipnótico e anticonvulsivo. Pode ser
usado sob formulação médica para controlar insônia, ansiedade ou epilepsia. .

benzol
Em química é um produto obtido da destilação dos alcatrões de hulha. É um hidrocarboneto aromático que é
insaturada, líquida, volátil, incolor e antidetonantes. Usado como combustível e como um elemento constituinte de
produtos sintéticos. Ele é também conhecido sob o nome de benzeno.

beodo en acción
Significa bêbado a construiu. É uma expressão para indicar que alguém que tem mudado para óculos, está sofrendo
os efeitos da embriaguez. Bêbado, peao, Ola, bêbado, teimosia, Iris.

beowulf
É o nome de um poema épico anglo-saxão do século VIII. Nome de vários filmes e uma minissérie baseada nesse
poema épico. Nome de um cluster de computação de alto desempenho. Nome do protagonista épico, sobrinho do rei
Gaute Hygelac e mais tarde rei de Gautland. A palavra inglesa pode ser traduzida como garra de leopardo, garra de
lobo, garra feroz ou garra do inferno.

beque
No Náutico, é o esporão do arco, parte externa de um barco, casco. É uma maneira de chamar um mictório ou urinar.
Meadero, tigela.

berbión
Dianteiro e traseiro furar um arado ou um carrinho. Vigas. Furos ou buracos na carruagem onde as barras são
inseridas.

bercianismo
Movimento político que propendia a restauração e autonomia de El Bierzo, província de León, na Espanha. Tem quase
um século de ter emergido.

bercianista
Seguidor ou pessoa que apoia o bercianismo, que é um movimento que busca a restauração da Província de Bierzo na
Espanha (sucesso desde 1822). Eles têm representação política hoje.

berdascazo

berdascazo é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Verdascazo" no sentido de:<br>Berdasco e verdasco são
especialmente das Astúrias e espanhol sobrenomes. Acho que o que eles sugerem é uma engenhosa explodir no tênis
ou um triunfazo de Fernando Verdasco Carmona, atual n º 7 o mundo no ATP. Portanto, deve ser a coisa certa,
Verdascazo, para este caso.

berea
Era o nome de uma cidade na Ásia Menor, que pertencia à Macedônia. Significa água bem, onde a água flui.

berecintia
Foi o nome dado pelos romanos a uma flauta que foi tocada exclusivamente nas festividades dedicadas a Cibeles. O
nome exato era "berecyntia quente". Ele se referiu ao Monte Berecinto de Frigia, onde recebeu um culto muito especial
e por isso também foi chamado de Cibeles Berecintia. Também Berecintio ou Berecintia foi um ídolo que fez
procissões pelos campos, para pedir uma boa fruteira.

berenjena
A berinjela é uma planta da família Solanaceae. Seu nome científico é Solanum melongena. É uma planta que tem
espinhos e é muito púberes, tornando difícil para manipulá-lo. O cultivo de berinjela é chamado berenjenal e com esta
palavra muitas vezes querem denotar algo muito complicado, causando problemas, envolvimentos, emaranhamento,
sorrindo.

berenjenal
É uma plantação ou cultivo de berinjela. A berinjela é uma planta da família Solanaceae e seu fruto. Seu nome
científico é Solanum melongena. Na Colômbia berenjenal é sinônimo de dificuldades, empecilhos, obstáculos,
emaranhados, problemas, problemas. Situação muito problemática ou terrível.

berenjenas
É o plural de beringela. É uma planta do tipo herbáceo, com espinhosos caules e ramos pubescentes que produzem
frutos comestíveis. Seu nome científico é Solanum melongena e pertence à família Solanaceae. Seu fruto é uma baga
oblonga, cilíndrica, que pode variar entre 5 e 30 centímetros e roxo externamente com carne branca. Tem usos
culinários e medicinais. É aconselhável consumi-lo frito ou levemente fritos, para remover vestígios de solasonina que
contém naturalmente.

bergamasco
Significa que é natural de Bérgaco (Itália), que vem de lá. Relacionado com Bérgaco, que vive em Bérgaco. Puerde
refere-se à cidade e à província, localizada na região da Lombardia, no norte da Itália.

bergantina
Feminino de Brig. É um tipo de barco veleiro tipo.

bergantín
É um tipo de barco à vela, que geralmente tem dois polos (atacado e catraca, ter gurupés e Praça velas. Eles são
rápidos sailboats.

bergmaniano
Sobre Bergman. Pode se referir à atriz sueca (Ingrid Bergman ) ou ao Diretor de Cinema e Teatro da mesma
nacionalidade ( Ingmar Bergman).

bergogliana
Você quer dizer sobre Bergoglio. À maneira ou forma de Bergoglio. Bergoglio é o sobrenome do Papa Francisco,
então Bergogliana significa à maneira das SS o atual Papa. Papa Francisco. Como Francis faz, ele recomenda, pensa
ou aconselha.

berijas
O termo correto é cautela, com v . Plural de verija . Significa barriga inferior, púbis. Na Colômbia testículos, testículos
grandes, bolas, bolas (especialmente referidos os testículos de um porco, um touro ou um cavalo).

berjan
Na Colômbia, o Berjan é um sobrenome. Originalmente da antiga Iugoslávia, especialmente de Sarajevo ( Hoje
Bósnia-Herzegovina ).

berkeley
É o nome de uma cidade e uma universidade no estado da Califórnia, Estados Unidos. É um sobrenome de origem
irlandesa. George Bekerley foi um filósofo nascido em Dysert, Irlanda. Foi bispo anglicano e Professor de teologia e
línguas.

berlinave
Nome dado na Colômbia para ônibus de serviço de luxo na empresa de transporte Berlinas del Fonce.

berlín
Berlim é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Berlim ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Berlim ( nome próprio ). Capital da Alemanha. Em polábios não significa nenhuma terra arável, terra inabitável.

berma tu
berm seu escrito incorretamente e deve ser escrito como "Bermatu", sendo o seu significado:<br>O termo correto é
Bermatu. É uma palavra em língua basca que significa garantidas. Confiável, seguro, protegido, garantidos,
qualificados.

bermejo
Loira de vermelho, avermelhada de meios, bermejon, vermilion, Scarlet.

bernabe
Bernabe incorretamente escrito e ele deve ser escrito como Barnabas ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é Barnabas ( nome próprio ). É um nome hebraico e aramaico filho do significado de
origem da profecia, prometida pelo senhor. O nome de um dos apóstolos no catolicismo.

bernardina
Bernardina é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como Bernardina ( 41 próprio nome;. sendo o seu
significado:<br>O termo correto é 40 Bernardina; nome próprio ). É um nome de mulher de origem germânica e quer
dizer o bold (realce).

bernardo
É um nome masculino de origem alemã e significa hábil como o urso. audacioso. Nome de um ex-jogador da Seleção

Brasileira de Futebol. Seu nome completo é Bernardo Fernández Silva . Tem um filho de mesmo nome ( Bernardo
Fernández Silva Junior). Nome de um futebolista português, cujo nome completo é Bernardo Mota Veiga de Carvalho e
Silva .

berraco
Significa berreondo, bonito, forte, determinada, corajosa, feroz, poderoso na Colômbia.

berrán
Significa desconforto, decepção, desgosto, revés. Significa também amante de uma prostituta.

berrear
Significa chorar escandalosamente. Grite, grite. Chamada que faz o bezerro ou bezerro. Ação de dar berridos .

berrendo
É o nome de uma cor na pele de uma res. Significa cor escura, escura, sem ficar preta.

berreta
Significa birra, birra, capricho, loucura e birra. Na Colômbia, também dizemos berrieta.

berretín
Temperamento de uma pessoa que faz birras, birras, birras, absurdo.

berriak
É uma palavra da língua basca. Significa novo.

berrido
Significa grito estridente. Grito, grito, grito, chorando muito. Ele também define uma maneira de cantar muito alto ou
muito desafinado. Voz de alguns animais como ovelhas ou bezerro.

berrinchito
É um diminutivo de birra. Significa raiva, birra, birra, raiva, corajina, fúria. Na Colômbia, também significa mau odor, o
odor. É também um dos nomes comuns dados a pulgões ou mapuritos, insetos que, para se defender, emitido um
cheiro desagradável.

berrionda
Berriondo fêmea. Na Colômbia significa forte, corajoso, bonito, berky, vigoroso, resistente.

berriondo
Significa bonito, forte, determinado, valente, feroz, poderoso na Colômbia.

berroche
É um dos ritmos musicais indígenas da região de Cesar, na Colômbia. É encontrado no grupo de tambores, chandé e
guacherna. São ares típicos muito tropicais.

berta
É o nome de uma mulher alemã que significa mulher ilustre, mulher de personalidade brilhante. Variante Bertha. O
nome de um asteroide. Nome do furacão, que já foi usado 8 vezes.

bertha
É o nome de uma mulher alemã que significa mulher ilustre, personalidade brilhante.

berunte
Nome de uma bebida alcoólica feita à mão. Chirrinche, tapetusa. Álcool de produção ilegal.

berza
É o nome de uma variedade de repolho. É conhecido como repolho forragem, repolho aberto, repolho cavala ou
repolho galego. Seu nome científico é Brassica oleracea var . Viridis. É o sobrenome de um jogador de futebol
argentino, cujo nome completo é Marcelo Berza. Ele jogou como zagueiro na Jujuy Gymnastics e foi apelidado de
Papote.

besana
Em Agronomia e/ou Agricultura é o nome do primeiro sulco que é feito ao iniciar o arado de um terreno. É também o
nome do conjunto de ranhuras paralelas ao primeiro no arado.

besi
É o nome de uma multinacional holandesa especializada na fabricação de semicondutores. Seu nome completo é BE
Semiconductor Industries N . V..

besides
É uma palavra francesa que significa basídio (órgão reprodutivo dos fungos Basidiomycetes).

besito
É um diminutivo de beijo. Beijo é a União dos lábios como um sinal de afeto, mas de curta duração. Beijo, buz,
choque, parar de esfregar. Black Kiss é um doce na Colômbia.

besso
É um sobrenome italiano. Sobrenome de um engenheiro suíço-italiano amigo de Albert Einsten. Seu nome completo
era Michele Angelo Besso.

best dad
É um termo inglês que significa um pai melhor.

besugos
Como o plural. São peixes que abundam no Mediterrâneo Ocidental (mar das Baleares e mar de Alborán). Seu nome
científico é Pagellus Pagellus e pertence à família Sparidae. Eles têm corpo achatado e espinhos na nadadeira caudal.

besuquear
Na Colômbia significa dar beijos de forma contínua e intensa. Na maioria das vezes é tomado como dando melown

beijos e resistiu pelo casal.

beta
Beta é o nome da segunda letra do alfabeto grego, equivalente à B. espanhol Beta é também uma reprodução vídeos
na gaveta, que se chamava betamax (player de vídeo). Beta é o nome de um ideal de manter em aquários de peixes
tropicais. Eles também são conhecidos como guerreiros de Sião e gouramis gouramis, pertencem à família
Osphronemidae. Seu nome científico é Betta splendens. Existem barbatanas bastante grandes e vistosas. Beta
também é o gênero que ao qual pertencem algumas plantas pertencente à família Amaranthaceae, como por exemplo
a beterraba (Beta vulgaris).

betabel
É uma das formas na chamada de México da beterraba. betervava, veteraga, beterrabas. Seu nome científico é Beta
vulgaris e pertence à família Amaranthaceae. Industrialmente é muito útil porque o açúcar é extraído dele.

betacaroteno
É um pigmento laranja encontrado especialmente em cenouras. É um grande contribuinte de vitamina A e
antioxidantes.

betarraga
É um dos nomes comuns que recebe beterraba, ele também recebe os nomes de acelga vermelha, acelga country,
nabo vermelho, beta-mármore, beterraba, acelga branca, ser enterrado, beteraba. Seu nome científico é Beta vulgaris
e pertence à família Amaranthaceae.

betekes
O betekes ou beteque é o nome de uma tribo do Congo, na África Central, localizada na bacia do Alto Alima. Eles
também são chamados de batkes.

betel
Em hebraico significa a Casa de Deus. Nome de uma antiga cidade em Samaria, que estava a cerca de 15 quilômetros
de Jerusalém. Foi no centro de Canaã.

beteque
Ruído feito com objetos na mesa ou qualquer outro objeto. Rolo, tambor, percussão.

beteraba
Acho que deveria ser melhor beterava. De qualquer forma, é um dos muitos nomes comuns que a beterraba recebe,
que também é chamado de beland, chard, repolho, celga. Seu nome científico é Beta vulgaris e pertence à família
Amaranthaceae.

betervava
É um dos nomes comuns que recebe beterraba, ele também recebe os nomes de acelga colorida, acelga de campo,
nabo vermelho, betarava, betarraga, beterraga, beterraba, acelga branca, belanded, beteraba. Seu nome científico é
beta vulgar e pertence à família Amaranthaceae.

bethel

Bethel ou Bethel são palavras de origem hebraica. Em hebraico significa a Casa de Deus. Nome de uma antiga cidade
em Samaria, que estava a cerca de 15 quilômetros de Jerusalém. Foi no centro de Canaã. Nome de uma igreja cristã
evangélica.

bethsabé
É o nome de uma mulher de origem bíblica. Significa filha do pacto ou do acordo.

betina
É o nome comercial de uma droga de vertigem. Seu nome genérico é Betahistine Dicloide. É também o nome de uma
mulher de origem hebraica. Significa que Deus tem favorecido. Variantes bettina, Betiana.

betis
É uma palavra de origem da Ligúria, que nomeou o Rio Guadalquivir. Foi o nome que os romanos deram ao Rio
Guadalquivir, durante seu mandato.

betongia
É a Castilianização do gênero Bettongia, da família Potoroidae. São marsupiais conhecidos como cangurus do rato,
ratos do canguru, bettongs ou gerbils. Eles só são encontrados na Austrália e Tasmânia.

betoya
É o nome de uma baía ou enseada no mar Mediterrâneo e pertencente a Marrocos. É também o nome de um grupo
étnico brasileiro que vive na bacia do Rio Amazonas. Na Colômbia há um grupo indígena conhecido como Betoya,
betoye ou Betoi Jirarru (em língua Macaguare) e vivem nas margens do Rio cravo, perto de domar (Arauca).

betsua
É um nome da mulher de origem hebraica e significa filha da riqueza. É uma variante de Bate-Seba. Betshua, Betshua
ou Betushua também podem ser usados.

betsúa
É um nome da mulher de origem hebraica e significa filha da riqueza. É uma variante de Bate-Seba. Você também
pode usar Betshua, Betsa ou Betsua.

betuel
De acordo com a Bíblia Sagrada, era o nome de um dos filhos de Najor e Milca. Ele era o pai de Rebekah, que era a
mãe de Esau e Jacó. Além disso, Betuel era o nome de uma cidade onde Simeon nasceu. Ela também se chamava
Betul.

betulácea
Significa que parece uma bétula. É a castellanização do termo Betulaceae. É o nome de uma família de árvores e
arbustos, aos quais pertencem os alders e bétulas.

betún
GORDURA para engraxar sapatos. Tinturada cera para couro.

beurre blanc
Beurre blanc, eles são o idioma espanhol mas palavras em francês e quer dizer branca manteiga.

beyuko
É um dos nomes comuns de uma planta trepadeira. Também conhecido como chicote de cauda inferno, supplejack,
falso do rattan, cana de Bush. Seu nome científico é Flagellaria Índica e pertence à família Flagellariaceae.

bezero
É uma palavra da língua basca que significa cliente, usuário.

bezo
Isso significa a espessura do lábio, belfo, buz, morrobelfo, focinho e chifre. Meaty que se ergue ao lado de uma ferida,
quando ele se curou.

bénincase
benincase é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Benincase ( nenhum til )" sendo seu significado:<br>É o
mesma branca cabaça, cabaça chinês ou abóbora da cera. Seu nome científico é Benincasa hispida, da família
Cucurbitaceae.

béntico
É um tipo de organismo que vive no fundo do mar (Planta ou animal), ou no fundo de um lago ou lagoa. Bentonic, que
é bentos. demersal, benthic, abissal, batial. Significa pelo fundo, pela profundidade.

bhujia
É um prato do norte da Índia consistindo de anéis de cebola e batatas fritas, e é usado como um aperitivo. É também o
nome de Aloo Bhujia.

biabor
É uma espécie de cartazes, cartões ou memes para expressar afeto. Você pode estar perguntando sobre biobor. Se
assim for, é um aditivo que é aplicado a hidrocarbonetos a fim de eliminar a presença de microrganismos (fungos e
bactérias).

bianconera
Em italiano, que combina listras pretas e brancas ou listras. Combina as cores preto e branco. Forma de se referir às
camisas dos times italianos Juventus e Udinese.

bianual
Significa que acontece duas vezes por ano. Não é o mesmo que bienal, o que significa que todo biênio acontece ou se
repete, o que acontece ou se repete a cada dois anos.

biaticos
O termo correto é viativos, com v. Eles são fundos concedidos a um empregado para despesas de viagem ou
despesas de Comissão, fora do trabalho da sua cidade. É também uma taxa adicional que é pago os salários, os
funcionários que devem viajar em Comissão fora do local de trabalho, encomendado pela sua entidade patronal.

biberón
Na Colômbia garrafa, garrafa, garrafa, mamilo. Recipiente que os bebês recebem sua comida.

bibi
Na Colômbia é usado como um pódio de Bibiana. É o nome artístico de um cantor coreano, cujo nome completo é Kim
Hyong SEO.

bibí
Na Colômbia é usado como apocope de Bibiana. Significa o menor e é de origem celta. É uma variante de Viviana. É
o pseudônimo de um grande artista e caricaturista espanhol, nascido em Palma de Mayorca, e cujo nome é Josep
Antoni Bibiloni Palmer. Também era o apelido de Antoni Josep Bibiloni Palmer (pai do cartunista), que era um jogador
de futebol para Clube Atlético Baleares. Também é o apelido que têm Benjamín Netanyahu, primeiro-ministro de Israel,
seus detratores. É também o nome de uma planta herbácea de flores azuis cor de chumbo que tem medicamentos usa
e é comestível. Seu nome científico é Herbetia stricta e pertence à família Iridaceae. É endémica de Argentina.

bibliofago
bibliofago é escrito incorretamente e deve ser escrito como "40 Bibliofago; Com til ) "sendo seu significado:<br>É uma
maneira coloquial, por meio do qual nós projetamos na Colômbia uma pessoa muito estudiosa, que o amor para ler
muito. Tecnologicamente é a sala dos livros. Também costumamos dizer rato biblioteca ou cuadernicolas.

bibliomancia
É uma maneira de interpretar o futuro, ler uma passagem de um livro que se abre aleatoriamente. Muitos dos que a
praticam usam, por exemplo, uma Bíblia.

bibliófilo
Significa amigo, amante ou cinéfilo. Na Colômbia, uma pessoa muito dedicada ao estudo e coloquialmente ele é
chamado de livreto ou mouse biblioteca.

bibliólata
Uma pessoa que coleciona livros, mas tem lido muito pouco sobre eles. Pessoa que aparece erudição acumulando
livros. Bibliopata é a pessoa que coleciona livros para obsessão.

biblos
Byblos é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Biblos ( nome )." sendo seu significado:<br>O termo correto é
Byblos ( 41 próprio nome;. Antiga cidade fenícia de grande ligação com o Egito. Também recebeu os nomes de 40
Gubla; em textos cuneiformes ) e Gebal Bíblia ( ) Programa de educação e o uso de livros para a Universidade
Javeriana de Bogotá. Livros.

biblu
Biblu é um termo que geralmente se refere a um homem doente, excêntrico e engraçado. Ele muitas vezes faz piadas
sobre as mães do povo, mas também de pessoas homossexuais e pessoas que atuam como estúpido.

bibosa
É um termo de origem latina que significa absorver, sedentos, ávidos de água. Bibosus, bibosum.

bicarbonato de soda
É um pó branco, o sabor salgado. É o nome de um dos sais de sódio. Ele é amplamente utilizado na panificação,
pastelaria e é essencial para extintores de pó. É usado para fabricação de gás e medicina para neutralizar a ação dos
ácidos (queimaduras) e controlar a acidez. Sua fórmula química é NaHCO3. Refrigerante.

biceversa
biceversa é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Vice versa", sendo seu significado:<br>Advérbio de modo,
que significa, ao contrário, por outro lado, trocou duas coisas na direção oposta. Coisa, dizendo ação contrariamente ao
que logicamente deve ser ou acontecer. Prontamente, significa que em ambas as ordens, a mensagem não seja
antera.

bichara
É o nome de um palestino perito na cultura árabe e suas relações com a Europa. Bichara Khader é chamado. Ele é
um Professor da Universidade de Lovaina. No Peru é o nome de uma lente e um sobrenome.

bichará
É um termo usado no Brasil e algumas partes da Argentina. Significa pellón. É um tecido de lã, colocado entre a
cadeira e o cavalo com o intuito de protegê-lo e não para machucá-lo. O termo é muito utilizado no Rio Grande do Sul.

bichán
É um anglicismo que vem do campeão de palavras grandes (grande campeão), o jargão de beisebol. Usados como
sinônimos de Dominicana com prepotente, fantoche, vaidoso. Significa também viver bem, ricos, ricos, ricos, solvente.

biche
Na Colômbia significa verde, imaturo, cedo, cedo, cedo, cedo.

bichectomía
É a extração de sacos ou bolas bichat. Em outras palavras, é a remoção de sacos de gordura das bochechas ou
bochechas. É uma cirurgia plástica e estética para afundar as bochechas e traçar o perfil do rosto.

bichi
Antonio é o apelido do jogador de futebol argentino chamado Claudio Borghi. Antonio significa nu, eu empeloto, nu,
vitilingo, forte.

bichicoris
Eles também são chamados de abóbora seca. São pedaços de abóbora, secas ao sol. Abóbora desidratada. Você
pode hidratar e climáticas com ovo. É típico em Coahuila e Sonora.

bicho
Na Colômbia, quer dizer inseto, pragas. Animais nocivos.

bicho torito
É um dos nomes comuns de um coleopter bem conhecido como uma casca ou rinoceronte. Seu nome científico é
Diloboderus abderus e pertence à família Scarabaeidae ( besouros). É prejudicial para muitas culturas. Só o macho
tem chifres ou chifres.

bichola
No México significa envolvido, empelote, nu, viringo. Também ali, é uma maneira de chamar o órgão sexual masculino.

bicholo
Quer dizer, empeloto, vitilingo, sem roupa, nu, encuerado.

bichos
Plural de bug. Na Colômbia, significa inseto, peste. Animal nocivo. De uma forma coloquial em touradas, significa
touros.

bichotita
É diminutivo de bichota. Significa ousado, arriscado, imprudente, corajoso.

bichuela
bichuela é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Feijão", sendo o seu significado:<br>É uma maneira familiar
ou coloquial de se referir aos feijões. É uma planta pertencente as leguminosas e existem muitas variedades. O feijão (
Phaseolus vulgaris ) também chamado de feijão, feijão, feijão, chingadilla, grão judaica, pocha, faba, ervilha, feijão ou
feijão. O feijão ( Phaseolus coccineus ) também chamado de feijão, ayecote, ou judeu. O feijão ( Phaseolus vulgaris )
também conhecido como feijão verde ou feijão verde; vainita de feijão verde.

bichuela
bichuela é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Feijão", sendo o seu significado:<br>É uma maneira familiar
ou coloquial de se referir aos feijões. É uma planta pertencente as leguminosas e existem muitas variedades. O feijão (
Phaseolus vulgaris ) também chamado de feijão, feijão, feijão, chingadilla, grão judaica, pocha, faba, ervilha, feijão ou
feijão. O feijão ( Phaseolus coccineus ) também chamado de feijão, ayecote, ou judeu. O feijão ( Phaseolus vulgaris )
também conhecido como feijão verde ou feijão verde; vainita de feijão verde.

bici senda
É o mesmo que cyclovia, estabelecido ou ciclovia. Este termo é usado principalmente na Espanha.

bicicarril
Na Colômbia, um cyclovia destina-se a faixa de ida somente para circulação de biciusuarios (ciclistas). Eles são
geralmente estabelecidos nas estradas já construídas e são separados por separadores verticais. Vias de ciclovia
diferente que é o destino temporário de veicular ciclismo recreacional, geralmente dias, domingos e feriados e em um
determinado momento). As rotas de ciclismo, destinam-se exclusivamente para rotas de circulação de bicicleta mas
são construídos fora (independente), a maneira de veicular.

