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pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada contribuiu para o dicionário com 9589 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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Dicionário de significados gerado por pt.significadode.org

&#40;pluma&#41;
caneta: corpo de pássaros. instrumento metal ou plástico para escrever. torneira.

-amento
-Candeias: combinado espiga de flores unissexuais. inflorescência.

-arquía
arquia: proposição que entra a "criação" de palavras com o significado de domínio, governar, enviar.

-ceta
Ceta: ete. ETA: isso é adicionado a substantivos e adjetivos. que tem um valor diminuto, ou depreciativos.

-cillo
Cillo: referência, referência.

-dendrodendro: árvore.

-ectomía
-vasectomia: (corte). sufijal elemento que expressa a remoção. remoção cirúrgica do tecido no corpo humano.

-sco
-sco: sufixo consistindo de adjetivos indicando semelhança, relação e associação. 2. antigo sistema operacional, ou
programas conjuntos.

-uza
Uza: refere-se ao desprezo. 2. sufixo de ralé. 3. francês população da Aquitânia; no distrito de dax.

a fuer de
fuer: Jesus disse estar na qualidade de... por causa de...

a menos bultos más claridad
ao menos pacotes mais claramente: aforismo.

a posteriori
retrospectiva: na sequência de um fato. Depois de analisaram um argumento com precisão.

a que llamamos antonimia
O que chamamos de antonymy: a sem importância, insignificante.

a raudales
abundância: abundante, copioso, transbordando.

a viva voz
alto: alegria veemente, impulsiva, enérgica.

ab initio
ab initio: desde o início. em casa, Gênesis, nascimento. desde a origem. partir do zero.

ababa
Ababa:Amapola: flor ababol.planta herbasea equipado com flores vermelhas para decoração.

ababol
ababol:Nombre comum da planta rhoeas, papaver. dubium. poppy de milho.

abaca
Abaca filipino: planta da qual é extraído de fibras longo, útil para a fabricação de cordas, cabos, etc.

abacalero
abacalero:persona dedicado ao cultivo e comércio de fibra, cânhamo, sisal ou bananeira.

abacero
abacero: de albaceria: empinar, adega, loja, despensa.persona ter loja.

abacorar
abacorar: refere-se para cercar, perseguir, assediar, oprimir, perturbar, cercar, assediar.

abadengo
Abadengo: a jurisdição da abad.territorio que pertence a um abadia.poseedor de bens laybrothers.

abadernar
abadernar: seguro com glândula de embalagem: torcida fora para fixar os vasos.

abades
Abades: Município espanhol da província de Segóvia e comunidade autónoma de Castela e Leão.

abadiato
abadiato:Abadia: mosteiro. um Convento.jurisdiccion de 40 abade; superior, reitor, clérigo ). Santuário, Ribat.

abajadero
abajadero:declive. inclinação. terreno inclinado.

abajar
para baixo: 1. Obter. mais baixo. declínio. descolgarse.2. Lance do casco de cavalos.

abajeña
abajena: as regiões costeiras ou regiões baixas da geografia territorial todas.

abaldonar
abaldonar: Jesus disse que abandona ou renunciar a um persona.2. difamar, humilhar, denegrir, ofender.

abaleador
abaleador:persona esse abalea; ou separar o trigo, cevada ou palha de cereais em seguida ventilá-los ou oreá-los.

abalizar
Personalizado: Segurança: assinalar com boias, Marco, Marco, flutuar ou farol nas águas navegáveis.

abaluartar
abaluartar: abastionar: refere-se a fortalecer, proteger, ou amurallar uma barricada, trincheira, parede, cerca, espaço da
parede.

abando
Abando: é o número do distrito 6 que corresponde as subdivisões da Espanha bilbao.

abandonar
abandonardesamparar, aposentar-se, ir embora. ir embora.

abandonismo
abandonismo:persona indiferente que tende a abandonar o que ele merece sem perseverar, sem luta, sem uma luta.

abanear
abanear: de abano. intervalo: balanço, balanço, abalar, movimento, agitação.

abanicar
Fanning: ventilar. verificar ar com ar abanico.hacer.

abanto
Abanto: refere-se ao abutre: nome comum dado às aves de rapina, carroneras.2. uma pessoa que se aproveita da
desgraça dos outros.

abarcadura
abarcadura:ACCION capa: conter, ao redor, abraçando, emoldurado.

abarcar

capa: preencher, encher, invadir, tomar.

abaritonado
abaritonado: refere-se ao barítono, como aquele som.

abarloar
abarloar: Zoom, posição ou junção lateral de um barco com outro em uma doca.

abarquillar
abarquillar: Jesus é torcer ou dobrar um corpo magro e amplo como se fosse um waffle.

abarraganarse
abarraganar é: fazer vida conjugal marital, carnal.amancebarse.concubinato. adultério. relação de facto.

abarrotada
embalado: Jesus disse que é completamente o que está a transbordar. completo, cheio, lotado, saturada.

abarrotado
embalado: cheio ou completamente cheio, abarrotado. apertado, carregado, saturados, garantida.

abarrote
abarrote:1. Alimentos.2 paquetes.3. pacotes.

abarrotero
abarrotero:persona que vende mantimentos.

abasia
abasia: impossibilidade de andar devido a falta de harmonização ou coordenação nos movimentos.

abasto
viveres.Provision abasto:abundancia, suficiência.

abatible
dobradura: 1. conversível, conversível, inclinable.2. é fácil ficar desanimado.

abdias
Obadiah. Obadias: profeta. Servidor ou servo de Deus. fiel a Deus. sincera, nobre, devoto.

abdicar
abdicar: deixar um post, a atividade de renunciar.dejar.

abdominoplastia
Abdominoplastia: técnica de remoção de excesso de pele; gordura e tensão muscular abdominal. 2. lipoaspiração.

abducir
abducir: diminuir o zoom. um corpo que é separado do plano mediano. levar, arrastar.

abenámar
abenamar: refere-se a manter a guarda, para lembrar.

aberrar
aberrar: livre e longe do padrão moral: na perdição

abetal
abetal:terreno ou florestas plantadas preenchida com pinheiros: pinheiros, abetos, sapino, abete.

abetuna
abetuna: Espanha, município espanhol na província, comunidade autónoma de Aragão. descendentes de pinho,
cipreste ou abeto.

abey
Miguel Almeida: refere-se a vagem da árvore de família Fabaceae, nativo de cuba, e sua madeira é usada em trabalhos
de carpintaria.

abicelar
abiselar. abicelar: pessoa que fabrica ou produz ângulos, bordas, cantos ou molduras, biceles.

abietina
abietina: Jesus disse que era chiclete, verniz ou laca da pino.abete, FIR.

abietino
abietino: refere-se a resina pegajosa que flui através da casca da árvore perene da família pinaceas, ou abeto.

abinar
abinar: inf. GE: removedor, denominando, arar a terra.

abiótico
abióticos: ambiente ou médio quando é impraticável ou impossível de existência.

abipona
abipona: corrida pertencentes à tribo de guaycurues ou guaicurues, vivido da caça, pesca e frutas. grupo étnico
localizado na província de santa fé, na argentina.

abisinio
Abissínio: no passado, aqueles que nasceram no país Abyssinian da África. Etiópia hoje.

abismado
lacuna: surpreso, pasmo, esmagado.

abjuración
abjuração: de retratar: Jesus disse é que ele se retrai, vazios, retificando, renuncia, abandona ou nega.

ablactación
ablactacion: suspensão da amamentação materna. acesso ou preâmbulo para alimentação infantil.

ablando
Eu ablando: suavizar, amaciar. Acalme uma postura agressiva. vaca.

ablando
Eu ablando: suavizo. Eu soltar. violência moderada.

ablano
ablano: Hazel: a família da árvore de vidoeiro, cujo fruto é a avelã.

ablepsia
ablepsy: armários, cegueira e falta de visão.

abluir
abluir: lavar, enxaguar, reaparecer. purifica um líquido.

ablusado
afilar-se: Jesus é do vestuário largo, grande. solta, grande.

ablutofobia
Ablutofobia: medo de não utilizado para tomar banho.

abogadora
abogadora: quais defensores: protege. defende-se. intercede. capa.

abogar
advogado: proteger, defender, ajudar, ajudar.

abolengo
ascendência: linhagem, ascendência, herança

abolengo
ascendência: ascendência de pessoas ilustres. ascendência de ancestral dos avós.

abolicionista
abolicionista: refere-se à intenção que visa acabar, interromper ou parar sem valor, um mandamento ou um costume.

abolio
abolio: inf. abolir: abolir, revogar, anular.

abollado
amassado: afundado, esmagado, despachurrado.

abollon
abollón. abollon:abolladura: Jesus é uma paixão ou um grande colapso. 2. considerável ou grande impacto sobre uma
superfície.

abolorio
abolorio: ( ) de avô. Diz-se ser de avós, ou ascendência ancestrais.

abolsar
abolsar: refere-se a fazer malas. Leve uma bolsa. Bolso ou embutir uma superfície.

abomaso
abomaso: é a última seção ou cavidade do estômago que são ruminantes, também chamados de coagulação.

abondado
abondado: abundavam: de grande abundância.

aborigen
Aborígene: original lugar e onde solo vive.nativo, nativo.

aborlonada
aborlonada: acanillado: estriada. sulcada. rayado.TELA apresentado pela desigualdade, a singularidade, a
desproporção.

aborrío
aborrio: 1. tédio. monotonia. incômodo. apatia. tédio. preenchimento. 2. repulsão. aversão.

abotagarse
abotagar é: é gordo. sem corte é. ofuscar isso. inflama. inche. dificultar.

abracadabrante

abracadabrante: incrível. incrível. incrível. intrigante. surpreendente.

abracijo
abracijo: refere-se ao abraço. a saudação, para vincular ou circundam num abraço a uma pessoa.

abrazadera
braçadeira: cintura, sutiã. pedaço de metal que envolve ou cobre algo para fixá-lo.

abrazar
abraço: shake ou envolva-a com os braços. cercam, ou envolva-a com os braços para uma pessoa.

abretonar
abretonar: naval ou o náutico, é empate os canhões no costado do navio.

abrevar
rega: refrescar, mergulhe. Dê bebida, satisfazer.

abriboca
abriboca:persona desatenta.desprevenida. sem noção. fácil de seduzir.

abribonado
abribonado: disse que tem aspecto ou aparência de desonestos, desonestos, velhaco, velhaco, patife.

abril
Abril:simbolo do primavera.comienzo da Primavera, quarto mês do ano.

abrileño
abrileno: que corresponde ao mês de abril. quarto mês do ano.

abriolar
abriolar: carregar, pegar as velas.

abrogar
recurso: alternativa entre: suspender, cancelar, adiar.

abrogatorio
abrogative: cancelamentos depreciativa, lembre-se,.

abrojo
Abrojo:1. rastejando longo caules e frutos planta espinosos2. sofrimento, dor, adversidade.

abroncar
abroncar: mostrar aborrecimento ou repulsão em direção alguien.abuchear, repreensão, avergonzar.enfadar.

abrótano
Artemísia: planta ou arbusto da família do composto. a pomada de abrótano feminino, é usado como um
antiespasmódico.

abrunal
abrunal: endrina: Jesus disse que é a ameixa selvagem família Rosaceae, preto azulado.

abruno
abruno: endrina: arbusto de folha caduca. produto de fruta endrina inseticida organoclorado.

abrutado
abrutado: 2. INF. de abrutar: semelhante a: equivalente a: ao lado de: semelhante a: 2. panela. bestificar.

abscisión
abscision: escision, incision.corte, cisura, ruptura, sajadura, ferida.

absconder
ABSCONDER: refere-se a esconder, esconder, ocultar, Cale-se ou silenciar.

absencia
absencia: refere-se a: distância, ausência, abandono, partida, exílio, separação, isolamento.

absentar
absentar: Jesus disse vai deixar sair, deixar, separar, fugir, sair, migrar, banir.

absentismo
absenteísmo: Jesus disse é que está ausente; Ele exerce o abandono, a deserção.

absidiolo
apsidiole: capelas abside; semicírculos, ou secundários cofres de uma igreja construída perto da cúpula principal.

absintio
Absinto: Absinto: bebidas destiladas. erva da família do composto; medicinais, aromáticas e amargas.

absolutamente
absolutamente: totalmente, completamente, totalmente.

absorta
absortos ( ou ): pasmada, abismada.admirada, atônito, pensativa.alelada.

abstemio
abstemio: sóbrio. que não consome bebidas alcoólicas.

absterger
absterger: desinfecção, higienização ou limpar superfícies orgânicas. Desinfecte as feridas.

abstersiva
abstersiva: na medicina, que tem a capacidade de purificar. Desinfecte. Limpe.

abstersivo
abstersivo: refere-se a tem a propriedade de limpar ou purificar superfícies oleosas.

abstraccion
abstração: isolamento da própria realidade.

abstrusa
hermético (a): incompreensível, impenetrável.

abubilla
pequenos insetívoros abubilla:Pajaro com tempo, curvo, da família do bico polpas.

abugo
abugo: pera pequena.

abuhado
abuhado: rosto abafado, fraco, ruim, pálida, inchada.

abulia
abulia: indiferença, relutância, tédio, falta de vontade, indecisão.

abulia
abulia: falta de vontade. desgano, negligência, abandono e apatia.

abuna
Abuna: Patriarca etíope da Igreja Etíope. título de dignidade.

abuñolar
abuñolar: bônus. produzir os bolinhos. fazer bolinhos.

abur
abur: agur: Diga adeus à ação. Até logo.

aburar
Abura: refere-se a: queime, queime, queimada, seca, queimadura, queimadura.

aburricion
aburricion:ACCION e efeito chato: perda de humor, enfado, aborrecimento, tédio, fadiga, desgano, apatia.

aburruñar
aburrunar: refere-se suavemente vinco nada, especialmente um papel.

abusón
Bully: predisposição para o abuso.explotador. explorador.

abutilón
Abutilon: plantas de flores vermelhas da família malvaceae, compreendendo 576 espécies e apenas 22 são aceitos.

abyecto
abjeta: pessoa insignificante, baixa, infame, vil.

acabalar
acabalar: refere-se para concluir: conclusão de uma ação. Terminar, acabar, finalizar.

acabangado
acabangado: refere-se a ansiedade profunda. nostalgia, tristeza, melancolia,

acabdellar
acabdellar: tipo. regra. chumbo. chumbo. controle. cabeça. chumbo. em breve.

acabijo
acabijo: refere-se a acabar. Finalmente, cessação, conclusão, conclusão final. Acabe uma coisa.

acabose
gota: uma coisa ter chegado ao fim; para o desastre.

acacharse
acachar é: refere-se a agachar-se. inclinar-se, encolhendo, dobrar, enrolar.

academia
Academia: estabelecimento de ensino. Instituto.

acadio
Acádio: os nativos de língua semítica acad (antigo Reino da Mesopotâmia).

acallantar
acallantar: Jesus é o silêncio: silêncio, silêncio, mudo, aplacar, anestesiar, calma, acalme, acalme.

acallar
Silêncio: acabar com os gritos. aplacar. tranquila. rédea.

acalugar
acalugar: apaziguar, acalmar, acalmar, aliviar.

acamaya
acamaya:Langosta. frutos do mar como camarão.

acanallado
acanallado: máfia. Dizem que é desprezível, pessoa de mal, vil, bandido, cruel, perverso, ignóbil, indigno. 2.
malandro, malandro.

acanto
acanto: Thorn. Erva de folhas espinhosas. É uma variedade de cardo com haste longa e cujas folhas tendem a torcer.

acantolisis
acantólise. acantólise: dissolução. É a detenção, ou interrupção de sindicatos ou ligações intercelulares entre
querantinocitos da epiderme

acantopterigio
acantopterigio: em relação os peixes ósseos do género actinopterigios, cujas barbatanas têm forma de espinhos.

acantosis
acantosis:Proceso patologico.aumento da camada espinhosos da epiderme da pele.

acapizarse
acapizar é: refere-se a briga entre duas pessoas dando testarazos, ou cabeçadas.

acaponado
acaponado: refere-se a ser castrado. cavalo castrado. emasculado.

acaptar
acaptar: perguntar, pedir, implorar ou pedindo esmola.

acapullado
acapullado: em forma de casulo. Isso é em forma de casulo.

acapullarse

acapullar é: no casulo. aparência ou forma de casulo.

acariciar
acariciar: abraçar, esfregue suavemente, fazer carícias. ARRULHAR, beijo.

acaronar
acaronar: refere-se a calmaria, abraçar, acariciar, beijar acordes um bebê para dormir de le. acalmar um bebê.

acarrear
chumbo: transporte, em movimento, carregando, enviar.

acarrear
causa: causar. causa danos. causar, envolver.

acatisia
acatisia: físico transtorno emocional, motivado por um sentimento de ansiedade que o mantém em permanente
mobilidade.

acaudalado
rico: rico, potentado. Rico, milionário.

acaule
acaule: arbusto que tem o tronco muito pequeno ou aparente.

acápite
seção: fragmentação de uma escrita. de cabeçalho. separar o ponto. subtítulo do parágrafo.

accedio
acessado: acesso: permitir, aceitar, transferir, suporte ou tolerar os desejos do outro.

accesion
adesão. adesão: é um direito é que tudo se desenvolve, estende-se ou aprimorar uma propriedade representada na
terra ou no solo, é o seu dono.

acción
ACCION:Respuesta dado a um estímulo, resposta animo.manera, Act.

accitano
accitano: nascido em acci (guadix hoje), cidade da província de granada na Espanha.

acebeda
Hollin: lugar cheio, ou aldeia de Holly ou (poliorcetics), arbusto da família da aquifaliaceae.

acecinar
peso: sal e ventilando a carne para sua conservação.

acedia
azia: ácido causando sensação de queimação, particularmente no refluxo. ácido gástrico. transtorno mental.

acedo
acedo: refere-se a algo quebrado. alterada, azedas, vinagre.

aceleratriz
aceleratriz: desenvolver, acelerar ou aumentar a velocidade de um mecanismo.

acelerón
Sprint: festa junina ou aceleração rápida, violenta e inesperada de um veículo.

acemilera
acemilera: Jesus é o burro, a mula, mula, burro.

acemilero
almocreve: pessoa que frequenta e cuida das mulas, burros, burras.

acepcion
significado: discriminação. É escolher, é de notar, nós preferimos, é o consentimento.

aceptor
Aceitador: Jesus disse ser de quem o recebe, aceita ou recebe as partículas do átomo.

acerbo
Acerbo: refere-se a acidez. amarga, mordaz, imaturo, desagradável, robusto.

aceria
Fundições de aço. aço: ferro e aço, siderurgia, metalurgia. indústria de fábrica ou de aço.

acerino
Ruff: Jesus disse: que é feito de aço, ou que é semelhante ao aço.

acervar
acervar: pilha. Agrupamento. Juntem-se. pilha.

acetal
acetal: éter, ou aldeído chamado composto orgânico dialcoholico localizado em vinhos finos e/ou vintage.

acetite
acetite: é a liga ou a mistura de vinagre e outros óxidos. sal formado pelo ácido acético com cobre.

acezante
acezante: ambicioso. dedicado. impaciente. Ávido. alegre. ansioso. ganancioso.

acezar
acesso: respirando rapidamente. Inale, inspirar ou respirando dificuldade devido à fadiga. Respire com tensão ou falta
de ar pela doença.

acéfalo
acéfalo: acefalia, sem cabeça. sem direção. Comunidade, grupo, associação, sem direção.

achaparrado
ATROFIADO: ANÃO.

acharar
acharar: 1. vergonha, azarar, atordoa, confundir. 2. Muito ruim.

acharolar
acharolar: de charolar: polimento, envernizamento, polir, moer, brilho, aluciar.

achelense
acheulenses: era mais antiga da pré-história, ou período de pedra trabalhada. É caracterizada pelo fabrico dos eixos
esculpidos.

achicoria
chicória: Bush, cujo caule, folhas e raízes são úteis em funções de medicina, alimentos e digestivo.

achiguar
achiguar: dobra. torcer algo. dobra, encorbar, dobrar, curvar, torcer, enrolar.

achiguarse
achiguar é: refere-se a: arquear, dobrar, curvar, dobrar, torcer, entortar.

achuchado
achuchado: uma situação complexa de difícil solução.

achuchar
achuchar: aperto, pega de empurrão. dar choques, esmagar.

achuntar

achuntar: bater. atinar. Dê o alvo. Acerte o alvo.

achura
miudezas: as entranhas de um res. vísceras.

achurado
hachura: modelos de sombreamento em uma pintura. efeitos lineares que ocultam ou representam traços acentuados
ou significativos e profundos.

aciago
aciago: infeliz, infeliz, aguerista. que isso pressagia a má sorte.

aciago
aciago: sinistro. infortúnio. infeliz, adverso, triste, triste, infeliz.

acial
acial: aciar. instrumento para garantir o nariz, lábio ou orelha de alguns animais para curá-los.

acidalia
Acidalia: refere-se à beleza que representa o amor e a fertilidade. 2. a deusa Vênus, a deusa Afrodite.

acidaque
acidaque: a obrigação do muçulmano, uma garantia financeira para seu esposo por casamento.

acidia`
acidia: refere-se a ociosidade; o descuido, preguiça ou relutância para determinados trabalhos.

acidificar
acidificação: ácido fazer qualquer substância. transformar-se em ácido.

acidimetría
acidimetry: delimitar a extensão do ácido em um solvente. método ou técnica que determina a acidez de um líquido.

acidimetro
acidimetro: instrumento ou mecanismo que serve para medir a acidez de um líquido.

acinesia
Acinesia: (sem movimento). Paralisia do músculo cardíaco.

acinturar
acinturar: apertar. abraço. Imprensa. envoltório. surround. correias. aperto de mão.

acivilar
acivilar: desonra. denegrir. dobrado. rebaixando. degrade-se.

acídulo
ácido: é um pouco azedo ou ácido.

aclamar
coreografia: ovação, exaltar, proclamar, aplaudir.

acocil
Lagostim: espécie de camarão de água doce ou lagosta.

acocote
acocote: abóbora alongada e dividir ou embutida nas extremidades para remover, ou chupar o suco.

acodado
cotovelo: ou seja, em forma de cotovelo.

acodalar
tabiques: arredondamento. Coloque varas, velas. suporte. Costa. Segure-se. resistir.

acoderar
acoderar: expor ou definir com precisão a trajetória de um barco ancorado usando sinais.

acogotar
ACOGOTAR: FERIR OU MATAR UMA PESSOA UM GOLPE NA NUCA DO PESCOÇO OU COLO DO ÚTERO.

acolitado
Acolitado: Jesus disse que era a última ordem de sacerdócio inferior.

acometida
Rush: empreender uma acção: emenda. link. instalação de um sistema ou fluido no duto principal.

acomodar
acomodar: colocado de uma forma confortável. em conformidade, conforma-se de forma completa e satisfatória.

acompasado
acompasado: após o batida, ritmo, cadência de movimentos ou tons.

acontar
acontar: Segure com madero construiu paredes para não entrar em colapso.

acontiado
acontiado: proprietário de terras. fazendeiro. Escudeiro. pecuária.

acopar
anexar: forma, construir, " criar " anexada as plantas que formam os copos.

acopiamiento
briquetagem: coleção. colheita, disposição, coleta, depósito, armazenamento.

acoquinar
medo: medo, vaca. assustar, amedrontar, desencorajar. apocar.

acorazado
encouraçado: refere-se ao navio blindado, helicóptero e grande tonelagem. navio de guerra.

acoria
Acoria: perda de saciedade. aplestia. bulimia.

acotar
Nota: Coloque um terreno.senalar, delimitar, proibindo.

acotolar
acotolar: Jesus é aniquilar, destruir algo. exterminar, massacre, destruir, devastar.

acribillar
crivo: encher um corpo de balas.

acrobacia
Acro: exercício de habilidade, flexibilidade e equilíbrio. pavoneando, piruetas.

acrofobia
acrofobia: medo de alto,. Dica. medo ou medo de alturas. Vertigem no auge.

acroleína
Acroleína: líquido incolor e inflamável de cheiro desagradável, de fácil dissolução em água e evaporação de luz, ou
rápido.

acromegalia
acromegalia: patologia severa causada pela abundante secreção do hormônio do crescimento, produzido na glândula
pituitária.

acromial

acrômio: acrômio. (extremo-costas). conhecido como processo osso localizado na parte posterior do ombro, anexado
na extremidade da clavícula.

acrotera
acroteradicese enfeites para figuras ou estátuas, pedra, plástico ou bronze.

acroterio
acroterio: ferroviário localizado cantilever ou o parapeito de um prédio para esconder o telhado ou telhado.

actante
realização: pessoa que participa ou atua em uma exposição. a agir.

actinomorfa
actimorfa: flores que podem ser distribuídas e divididas em partes iguais por lados diferentes.

actinógrafo
actinografo: é um registrador gráfico da radiação solar.

activismo
Ativismo: ideologia política, social ou ocupacional para fins subversivos.

actualizar
Atualização: modernizar, renovar a reforma, mudança, redefinir. para atualizar.

acuache
acuache: gêmeo. Isso inclui casais da mesma espécie. amizade carinhosa.

acuadrillar
acuadrillar: refere-se ao grupo, junto, nas gangues, juntos como um time.

acuatico
água: que eles dizem respeito ou pertencem à água.

acuciante
pressionando: imperativo. necessário. urgente. urgente. rapidamente. diligente. precipitada.

acuciar
acuciar: 1. Depressa, depressa a uma pessoa. 2. estimular, induzir. 3. efusivo, ardente de desejo.

acucioso
meticuloso: Jesus disse que é da pessoa que faz coisas diligentemente e com cuidado.

acuclillarse
agachamento: aconchegar. Por favor suporte agachamento pés no chão com as pernas dobradas.

acufeno
zumbido. Zumbido: ouvir som irreal.

acuitar
acuitar: ( aflição. trabalho ). É dito vai ficar preocupada. triste, ansioso e angustiado. 2. obstáculo, situação, problema.

acuífero
aquífero: (transporte de água) refere-se à acumulação de água no porão. 2. duto de transporte de líquidos no
organismo.

acular
ACULAR: retrocesso e encurralar um animal, ou qualquer coisa para protegê-lo.

acullico
acullico: bola formada pela coca mascada folhas para extrair o suco, extrato ou suco estimulante.

aculturar
aculturar: divulgar elementos culturais entre os povos.

acuminado
acuminada: que retarda ou reduz gradualmente, progressivamente. terminando o ângulo, vértice ou ponto.

acuntir
acuntir: ocorrem. acontece. acontece. Levanta-te. dado. enSue. Pass.

acutángulo
aguda-angular: refere-se ao triângulo três bordas afiadas e os com ou menos de 90 graus ângulos.

adalides
Campeões: Secretária, motorista, guia ou líder militar que se destaca para a defesa de suas tropas.

adamada
adamada: Jesus é o homem com aparência de feminoide.

adamantino
Adamantina: isso é semelhante do diamante.

adamar
Adamar: refere-se ao amor com paixão; com frenesi, com veemência. 2. apaixonar, conquistar, Woo.

adamarse
Adamar é: refere-se ao afeminar, ahembrarse, amanerarse, enfraquecer.

adamascar
Adamascar: dê semelhança na aparência com o tecido de seda cor única padronizada tecido treinados.

adaponer
adaponer: Jesus disse ser entregar para julgamento de um réu, ou imputado.

adaptado
adaptado: acomodados. conjunto. acomodar-se às circunstâncias.

adarga
Adarga: Buckler, ou escudo oval de couro ou cordate usado na antiguidade, no tempo do cantar de mio cid.

adarguero
adarguero: pessoa que fabrica escudos, brincos, rodelas.

adecentar
Reis: limpar, limpar, preparar, colocar as coisas em ordem.

adecuar
adaptação: adaptar, ajustar, acomodar, fornecer,

adefagia
Adefagia: refere-se a ser bem alimentado; completo, satisfeito.

adefesio
adefesio:Cosa extravagante.ridiculez.esperpento, piltrafa.

adelanto
adiantamento: avançar, preferem, antecipar.

adenda
Adenda: é qualquer adesão literário que é adicionado ou juntou-se a uma carta.

adenectomia
adenectomia. adenectomia: Jesus disse que é a ciência que estuda as glândulas. 2. eliminação ou remoção de uma
glândula.

adenia
Adenia: arbusto da família das 180 espécies interpretado, definido passifloraceae.

adeno
Adeno: princípio de prefijal que insere a Constituição dos nomes com o significado da glândula. nificado de g na
constituição do sig nome

adeno
Adeno: princípio de prefijal que insere a Constituição dos nomes com o significado da glândula.

adenoAdeno: Jesus disse ser a glândula. (adenos).

adenoide
adenoide: Jesus disse que é a massa, ou a mistura do tipo linfoide localizado na nasofaringe que provoca problemas
respiratórios.

adenoideo
adenoide: Jesus disse ser de tecidos linfoides da mucosa nasal.

adenología
adenologia: é o estudo ou análise das glândulas.

adenomiosis
Adenomiose: refere-se a presença de tecido endometrial que causa o espessamento uterino. Desordem benigna,
causando a menstruação dolorosa.

adenopática
Baixa: de adenopatia: doença que consiste em aumentar o tamanho das glândulas linfáticas.

adenopático
adenopatico: adenopatia é referenciada: condição irregular ou indefinida dos gânglios linfáticos.

adenoso
adenoso: glanduloso. Dizem que é um conjunto de células.

adenovirus
adenovírus: infecção respiratória. microrganismo ou bactérias que afeta as vias aéreas do homem e os animais.

adensar
CRIA: engrosse uma substância. Compacto, concentrado, comprimir, coagular.

adentellar
dente: introduzir, pregando, ou colocar os dentes.

adéfago
adefago: glutão, fome, insaciável.

adhibir
adhibir: reunir, unir, juntar, adicionar, adicionar associado, acrescentou.

adintelado
Lintéis: sistema na construção do emprego das portas, vigas ou lintéis para cobrir ou abrigar o recesso de uma porta,
uma janela.

adipocira
adipocira: é um tipo de amoníaco sabão que surge devido a decomposição da matéria, através do trabalho de água.

adipocitos
adipócitos: células do tecido adiposo, onde é concentrado, ou armazenada gordura.

adir
Adicionar: Okey. explicitamente aceite uma herança, uma sucessão.

aditamento
acessório: algo que é adicionado como um complemento. Além disso. Além disso. Suplemento. soma.

adive
vivo: mamífero carnívoro da família canidae, muito semelhante ao zorro e perto do chacal.

adivinanza
Enigma: profecia, adivinhação, prognóstico, previsão e previsão.

adjetivación
Use: ação e efeito de descrever. Ver, considere, aplicar, classificar, ilustrar.

adjuración
adjuración: exorcismo, blasfêmia, bruxaria.

adlátere
Ajudante: pessoa fiel. uma pessoa que está sujeita a outro de forma submissa.

adminicular
adminicular: intercâmbio ou envio de objetos para auxílio mútuo e eficaz.

administrar
Gestão: gerir, governar, gerir, resolver e lidar com.

adminículo
Eu adminiculo: objeto que é usado, ou então ajuda: um broche, uma ferramenta, uma vara, etc.

admonitor
admonitor: refere-se à pessoa que falha, adverte, reclama, repreende, adverte, informa.

adnata
adnata: conjuntivo. amarrado ou ligado a um órgão de natureza diferente. que ele nasce e cresce na conjuntiva forma.

adocenado
adocenado: Jesus é o medíocre. vulgar, comum, vulgar, cierre, comum.

adolecer
sofrer: falta, escassa. Miss, sofrendo.

adopcionismo
adopcionismo:apostasia. doutrina afirmando que Jesus Cristo era o filho adotivo de Deus e não pela natureza.

adoratorio
Templo: templo dedicado ao culto de imagens. Templo de adoração a ídolos. antiga cultura americana.

adormidera
papoula: planta herbácea nativa do Oriente, típica de clima temperado. seu fruto é a forma de cápsulas.

adra
ADRA:1. Adrar: Cidade de argelia.2. Atribua as águas para irrigar.

adrenal
adrenal: refere-se a glândula supra-renal, ou adrenal está localizado perto do rim.

adrenalina
Adrenalina: hormônio que estimula a transformação biológica. entusiasmo, excitação, exaltação.

adrolla
adrolla: chicana: fraude, fraude e falsidade. truque enganoso.

adrollero
adrollero: pessoa que compra e vende bens com falsos pretextos, com mentiras, com truques sujos.

adrubado
adrubado: corcovado. tendo curvado, torcido, corpo curvado.

adsorcion
adsorção: Jesus é a condensação de substâncias líquidas ou sólidos.

adstricción
adstriccion: de astringe: refere-se a segurar o psiquiatra, fortalecer, aperte, força.

aducar
aducar: cocoon, seda, ocal. véu que cobre ou envolve o casulo do bicho da seda.

adularia
adulária: relativas à transparência incolor de pedras preciosas da ortoclase ou silicatos de classe 9 minério 40 41
argilas grupo;.

adulcir
adulcir: refere-se à doce. açúcar, adoce, IU.

adumbración
adumbracion: anublada, ou ofuscado parte de um lugar, ou qualquer coisa.

adunca
adunca: refere-se a algo curvo. curvado e torcido, encorbado, curvado.

advección
a ascensão de um ponto por um efeito linear de campo de adveccion:cambio.

advenir
Venha: ocorrem, venha. tornar-se um evento esperado. acontece.

adversidad
adversidade: contrariety, a calamidade e a desgraça.

advertencia y sus caracteristicas
aviso e suas características: Jesus disse ser diferenciais, ou detalhes que esclarece as ações de prevenção, indicação,
propaganda, ameaça.

advertido
avisado: aconselhou. aconselhou, impedido. a atenção. capaz.

adyutorio
adyutorio: assistência, proteção, apoio, ajuda, proteção, alívio, colaboração.

aeración

aeração: Jesus é a oxigenação de um lugar.

aerífero
colchão de água: que dirigir, traz ou envia o ar.

aerobiosis
aeróbio: aptidão, possuindo alguns organismos viver sem oxigênio em seu metabolismo. 2. vida na ausência de
oxigênio.

aerofagia
aerofagia:deglucion, absorção ou ar durante a ingestão de alimentos.

aerograma
para fora: 1. transporte, transporte ou entrega de correio aéreo. 2. sistema de comunicação por meio de ondas
hertziana ou telegráficos.

aeromancia
aeromancy: presságio ou premonições que ocorre através de interpretações pela observação de nuvens ou formações
ondulantes.

afabulación
afabulacion: comentário, ilustrar ou explicar uma fábula.

afañarse
afanarse: refere-se a esforçar-se. trabalho é, estar ansioso pode mexer.

afecho
afecho: Jesus é a tradição. hábito. fato. sua composição. consumar-se. personalizado. ação. Act.

afectadamente
artsy: simulação. forma amanerada, rebuscado, aparentemente.

afectividad
afetividade: emoção, sensibilidade, sentimento.

afelio
Afélio: ponto ou localização da elipse de um planeta mais distante do sol.

aferidor
aferidor: Jesus é a pessoa que mede, confronta, comparar, analisar, é agrupado, verifica, aprecia.

afice

afice: Inspetor. Vigia, verificador, revisor, controlador, auditor do rendimento da seda.

afiche
Cartaz: cartaz. tabuleta. propaganda ou anúncios impressos. publicidade.

aficion
passatempo: inclinação. afeto para um religioso, desporto, actividade cultural e política.

aflatar
aflatar: dor, tristeza, amargura e desespero.

aflato
aflato: 1. ventarron. Gale. 2. inspiração poética sentimental consiste de um verso.

aflicta
aflicta: refere-se a: com o coração partido, angustiado, triste, dolorido, perturbado, esmagada. 2. expressão poética.

afogonadura
afogonadura: bum: refere-se a perfuração em um assoalho de madeira para o acesso a uma posição forte que apoiará
um objeto elevado.

afótica
Afoto: falta de luz nas áreas abaixo as 2oo metros submarinas.

afrutado
frutado: sensação de cheiro ou frutado. Tem frutado.

afufar
afufar: ação e efeito de escapar, fugir. resultado de fugir, desertar, afaste-se rapidamente desaparecer, ir, fugir.

agarbarse
agarbar é: a dizer: esconder, Crouch, dobrar-se, aconchegar.

agarbillar
agarbillar: refere-se a formação de grumos. feixes, get, feixe, pacotes.

agardamarse
agardamar é: Apolo é o Deus. raer madeira, vestuário. destruído pela traça.

agarena
agarena: mulher muçulmana. Muçulmano, descendente de ágar. na Bíblia, escrava e mulher de Abraão.

agentico
agentico: 1. diminutivo de agente. 2. pejorativo.

agérato
misto: flores ornamentais azuis da família do composto ou complexas.

agible
dignitário: viável. praticável. viabilidade. possível.

agio
ágio: lucro ou ganho; lucrativos ou sem fins lucrativos, obtidos a partir de uma troca de moeda. especulação financeira
abusiva

agir
Agir: verbo obsoleto que significa: fazer e fazer; liderar ou conduzir.

agitar
agitar: forte movimento de oscilação, vibração ou pulsante. squeeze, tremer violentamente.

agílibus
agilibus: agibilibus: pessoa tentar sua própria conveniência.

agnación
agnacion:Afinidad ou parentesco legal ou legítimo que é baseado na sucessão por linha masculina.

agnomento
agnomento: pseudônimo. alias, apelido, apelido.

agnominación
agnominacion: dajare, paronomasia. são palavras que diferem apenas pela tônica vocal em cada um deles.
(caballo-cabello)

agolpan
Eles juntam-se: de apinhamento: juntos. Junte-se a surpresa ou inesperadamente um grupo de pessoas ou coisas.

agolpar
apinhamento: apresentar algo ao mesmo tempo e, de repente.

agones
Agones: paróquia rural pertencente ao município de pravia do Principado das Astúrias, em Espanha, com a categoria
histórica do lugar ou território.

agonistico
agonística. Refere-se a técnicas de exercícios, esportes e lutar ou competições de esportes.

agonía
agonia: angústia causada por conflitos. resultado, aflição.

agorafobia
agorafobia: no meio da multidão, a multidão entra em pânico. transtorno de pânico, ansiedade, crise ou medo de
atacar.

agostar
abrasar: extinguir algo. arruinar a murchar, queimar, seco.

agovia
agovia: tipo de calçado: sandália, abarca, espadrille.

agradecimiento
apreciação: apreciação, gratidão, votar.

agrafia
agrafia: perda de capacidade ou habilidade de escrituras. incapacidade de escrever, falar ou pensar, por causa de uma
lesão cerebral.

agrazada
agrazada: Jesus disse ser o suco de uva.

agrazar
agrazar: de agraz: amargura, decepção, decepção, sinsabor.

agregativo
aggregative: Jesus disse que eram de pílula ou comprimido combinado com vários laxantes.

agreman
GIMP. GIMP: Jesus dizia ser bordado ou a franja em forma de fita para decorar.

agrija
agrija: abscesso, úlcera, dor, fístula.

agrimensura
Agrimensura: (medida) é o ramo da topografia que define a superfície da terra, ou medição de superfícies.

agrión

agrion:inflamacion ou tumor de aparência semi-dura.

agripalma
Motherwort: planta perene nativa da Ásia, da família da Labiatae, de caule quadrangular.

agrisado
agrisado: refere-se a cor cinza. cinza.

agrodesia
agrodesia: refere-se a partilha, a divisão ou subdivisão da terra no campo.

agroecologico
agro-ecologia. Agroecologia: é a teoria que explica, com base em ecologia, desenvolvimento de projeto e
gerenciamento de sistemas agrícolas sustentáveis.

agroforestal
agroflorestal: colheita de preocupações ou semeadas agrícolas e florestais.

agronomicas
Agronômica: Jesus disse ser de Agronomia. Refere-se ao conjunto de ciências que gerencia a prática da agricultura e
pecuária.

agropecuario
Agricultura: agricultura e pecuária.

agror
agror: sabor: acidez, dureza, azedume e amargura.

agrosistema
Agrosistema:e um ambiente ou um habitat sujeito a estudos de prolongado e constantes de correções, inovações,
correções ou alterações nos componentes bióticos e abióticos para produção de alimentos.

agrumar
fórmula: agrumaba: coagular, solidificar. Você é coagulabas, você solidificabas.

aguacha
aguacha: água inundada, atolada, estagnada e apestada. podre.

aguachacha
aguachacha: aguachirle, bebida insubstancial.

aguachento

Eu aguachento: ter excesso de água. aguado. É claro.

aguachinar
aguachinar: enchente, transbordando água de nada. danos.

aguachirle
aguachirle: bebida insubstancial, sem sabor por excesso de água. água, leite, água de laranja.

aguajinosa
aguajinosa: aguanoso. é muito cheio de água.

aguanoso
aguanoso: 1. Concentre-se. grosso. 2. Ele contém muita água, ou é muito humano.

aguantar
suportar: refere-se a tolerar, aceitar, apoiar, consentimento. Apresentar-se.

aguante
resistência: refere-se a capacidade de resistência: a tolerar. carrinho. permita. sofre resignado. Rua. Ajuda.

aguardar
Espere: leve, espera. tempo limite determinado. Pare, atraso.

aguatero
aguatero: pessoa que vende ou transportar água.

aguazal
aguazal: lagoa ou vinculação de chuva de água.

aguerrir
beligerante: Jesus é a resposta, resposta, retorno, resistir, opor-se, replicar, reprovação, ripostar, refutar.

aguija
balanço: tabuleiro Ouija: almorta, Tara. Tabuleiro Ouija. cicercha. grau de moagem.

aguililla
iniciado a águia: 1. Águia. 2. cavalo de paso veloz3 muito. ave de rapina que nidificam em lugares pantanosas.

agujon
agujon: gancho, prendedor ou pino para pegar cabelo.

aguzar
nitidez: fazer. Remover a ponta, remover a lâmina. uma coisa que torna mais aguda.

ahacado
ahacado: cavalo que, por seu tamanho, ou fachada, é semelhante da jaca.

ahechadura
ahechadura: resíduos, restos ou detritos remanescentes depois de selecionar o trigo, ou sementes.

ahechar
peneiração: expurgar ou limpe com uma peneira as sementes ou grãos.

aherrojamiento
aherrojamiento: de aherrojar: ligar, ligar, cadeia, subjugar, pressione.

aherventar
aherventar: de herventar: Ferva um pouco de água.

ahervorarse
ahervorar é: refere-se a: ebullicionarse, coccionarse, borbotonearse, espuma.

ahetrar
ahetrar: emaranhado. embarullar. Viaje.

ahijadero
ahijadero: lugar de adotar como seus próprios animais.

ahijuna
ahijuna: Ricardo, ou prova de repulsa, indignação ou aborrecimento.

ahíto
recheadas: é especialmente cheia de comida.harto. cansado de alguém ou algo.

aho
Aho. Aho: conexão distante, reunião ou telefonema de distância entre os agricultores.

ahogadilla
ahogadilla: simulação de afogamento.

ahogadizo
ahogadizo: que você pode pendurar, sufocar ou afogar-se na verdade.

ahorrar
Poupe: livro, salve, salve. limite.

ahotas
ahotas: certeza. Segurança. verdade.

ahuate
ahuate:aguijon, pua, ou espinha muito fina ou forma de pilosidade de algumas plantas como milho, cacto, a pera
espinhosa ou cana de açúcar.

ahuehuete
ahuehuete: árvore nativa do México, cresce em solo úmido ou pantanoso e viver muitos anos.

ahy
ahy: popular expresasenalar caligrafia ou semi-analfabeta em algum lugar. indica. naquele lugar.

aitziber
aitziber: Igreja de nossa senhora localizada na floresta sarabe na cidade de urdiain, comunidade foral de Navarra na
Espanha.

ajear
ajear: grito: disse de um bebê quando ele está encurralado.

ajedrecista
Xadrez: atleta xadrez. uma pessoa que joga xadrez.

ajerar
ajerar: causar aborrecimento ou desconforto para alguém de uma forma engraçada.

ajetreado
Hustle: ação e efeito de trabalho forçaram. atividades penosa de intensos movimentos.

ajolio
ajolio: condimento composto da mistura ou a dissolução de azeite e alho, que é: o ajiaceite. ajoaceite. aioli, ou o
ajaceite.

ajonjero
ajonjero: planta herbácea da família das Asteraceae do qual é extraído o ajonje. planta com flores amarelas.

ajorar
ajorar: ajorrar... clarear. desejo. assediar. Despacha-te. assediar.

ajorca
Pulseira: anel metálico que é colocado no tornozelo como um enfeite.

ajuar
ajuar: conjunto de utensílios ou objetos de uso comum em pessoas, ou habitação.

alabastrina
Pó de alabastro: fina camada de mármore usado para claraboias, ou claraboias nos templos.

alabastro
Alabastro: Jesus é o pedra de mármore, com figuras de cores.

alabeo
Dobra: forma curva de um corpo ou superfície.

alacha
alacha:Pez do género do teleósteo, sardinha, como e onde se mistura com os bancos de sardinhas.

alacre
alacre: de alacer: animado. feliz. Alegre. alegre. engraçado. Eu vivo.

alacridad
entusiasmo: ele disse que é decisão, paixão e alegria de fazer algo.

alada
alado: ter asas. rápido, rápido. malabarismo com os movimentos das aves.

aladre
aladre: estilo. Arar. Remova a terra de cultivo para o plantio, sementes etc. vela. arado. Remova. amelgar.

alalia
alalia: perda do discurso de rouquidão ou garganta irritada.

alama
Alama:planta vegetal da família das Fabaceae, cujo fruto é um legume, grãos ou sementes de cor preta.

alamo
Alamo. Alamo: próprios lugares úmidos, ou temperada árvore de folha caduca da família Salicaceae. porta-malas até
4 metros de altura, cordate folhas e madeira branca.

alancear
Lancear: ferir ou ferir com uma lança. costeleta, rejonear, zaherir, ferido. Lança.

alantoides
alantoide: camada, tegumento ou membrana em forma de saco que rodeia a foto, de mamíferos, aves e répteis.

alarabe
alarabe. alarabe: Jesus é: nascida na Arábia. Língua árabe. Muçulmano. Muçulmano.

alaraco
alaraco: comediante de histórias em quadrinhos. Fábulas, ilustrações e desenhos animados.

alarije
alarije: diversidade, gênero ou espécie de uvas vermelhas.

alastrar
alastrar: amusgar: tomar um animal orelhas em volta como um sinal de desconfiança. emenda dos olhos.

albacora
Albacora:Pez marinho afins e cuja carne é um pouco mais branco do que do bonito.breva.

albañil
albanil:persona dedicado à alvenaria; comércio de qualquer trabalho onde é utilizado o tijolo, cimento, pedras,
cascalhos e outros materiais para a construção de casas e edifícios.

albedo
albedo: refletindo o poder de uma estrela, que se reflecte em todas as direções em uma superfície.

albedrio
Agência: liberdade descontrolada da vontade

albenda
albenda: cortina ou cortina tecido adornado com fios de laço de flores, animais e outras figuras.

albergar
Anfitrião: dar um quarto. Ele disse que irá proteger, para permanecer, Porto, receber, hospedar, hospedar.

albérchigo
albérchigo: pêssego. Damasco. carnuda e suculenta fruta amarela.

albinismo
albinismo: albino: esbranquiçado, albuginoso, albo, incolor.

albo
Albo: Jesus é a blanco.2 de cor. amanhecer, amanhecer.

albocracia
albocracia: hegemonia ou dominância da raça branca.

albor
Albor: luz do dia.pureza, impecable.comienzo de brancura ou início de algo.

alborga
alborga: espadrille. tampas. Dizem que é um tecido leve e único calçado; ou de couro, que é fixado ao pé com fita.

albornía
albornia: refere-se a um grande jarro feito de lama cristalizada redonda forma e figura da Copa.

alborocera
alborocera: arbusto da família das Ericaceae, Corolla branco e frutos comestíveis.

alboroque
alboroque: Jesus é um dom que é dado a alguém para Excel no desempenho de uma atividade.

alboroto
Motim: confusão, agitação, azáfama, escândalo ou livre para todos, produzido por inúmeras pessoas.

alborozar
alborozar: ser feliz, desfrutar, Excite, Alegrai-vos.

alborozo
alegria: manifestação espetacular de alegria. Acompanhada de risos e gritos de alegria.

albórbola
alborbola: motim. vocingleria comprovada com alegria, entusiasmo, felicidade, emoção e riso.

alcabala
Alcabala: avaliação, contribuição ou marginal de impostos da coroa de Castela que chegados em um contrato de
venda.

alcabalero
coletor: ele disse que era do cobrador de impostos.

alcacer
Alcácer: alfalfal. cevada verde. Em confinamento. berçário. aves de capoeira.

alcahazar
alcahazar: aprisionar ou confinar aves em gaiolas grandes.

alcaicería
Alcaicería: loja onde vendem todos os tipos de produtos têxteis a preços elevados.

alcalimetría
alkalimetry: Jesus está no caminho de descobrir a capacidade de uma solução alcalina. 2. a quantidade de álcali em
uma solução.

alcalinizar
alcalinizar: dar o caráter de alcaloide, base ou amônia para um solvente.

alcamonías
alcamonias. sementes ou grãos para o tempero.

alcanzar
alcance: colocados no mesmo nível dos outros; peça, captura, nível.

alcaravea
alcaravia: arbusto da família do umbelliferae ( carum carvi ) sabor aromático. É usado como um condimento e como
xaropes, sabonetes e loções.

alcaria
Alcaria. Alcaria: quinta. aldeias rurais de agricultura familiar. casa de campo.

alcion
ALCION. Alcion:ave antozoocolonial coraciiforme da família Halcyonidae que habita os lagos da Europa, Ásia e África.

alcocer
Alcocer: pessoas de origem andaluza, de origem árabe (o palazuelo, palácio). Município espanhol na província de
guadalajara, na região de alcarria.

