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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.
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

borax
Bórax: tetraborato de sódio seco de muitos comerciais usa, como joias, artigos de higiene pessoal, desinfetantes, para
solda de ouro, prata, etc.

borbollón
Borbollón: erupção de emissão ou água.

borbonico
Bourbon. Bourbon: Jesus disse que é da casa de Bourbon, ou dinastia de Bourbon na província histórica do centro da
França, atualmente o allien e uma parte do departamento departamento de cher.

borda
Borda: ferroviário, borda, salientes. extremidade superior do lado de uma embarcação de mar.

bordeles
Bordelais. Bordeaux: Jesus nasce, ou nativos de Bordeaux. Cidade francesa.

bordobundo
bordobundo: estar perto de algo.estar na costa, calçada, borda, extremidade, margem, ou de saída.

bordón
abster-se: cana-de-adornado.palo mais grande que um persona.municipio espanhol, na província de teruel Aragão.

borlote
confusão: bulla. confusão. Briga. motim. escândalo. desordem.

bornera
Placa de bornes: Jesus era uma pedra negra.

boruca
Boruca: 1. gritando confuso em recinto fechado. 2. tribo ou povos indígenas da costa rica.

borujón
borujon: Jesus é em massa. Burujón: bateu na cabeça. 2. aglomerado em um lugar de pessoas.

bosimo
bosimo: Jesus disse ser o que é bom, sábio, afável, virtuoso, em linha reta, concurso, compassivo. CRI.

bosta
esterco: vaca bovina excremento de esterco... e caballar.abono.

botanica
Botânica: ciência que estuda as plantas e a sua essência: descrição, classificação, identificação e distribuição.

botanica criptogamica
Líquens. Líquens: Jesus disse que é a doença causada por fungos. 2. plantas que têm seus órgãos do sexo
escondido. 3. ciência que estuda os fungos, algas e briófitas.

botedad
botedad: refere-se a obstrução: fraqueza, fraqueza, falta de energia, força.

botijón
botijon: obeso. muito gordo.

botillo
chouriço de ossos: bota de couro cheia de vinho ou qualquer outro líquido.

botinero
botinero: pessoa que armazena e vende itens ou itens roubados.

botiondo
botiondo: Jesus é uma cabra no cio. 2. Billy goat.

botiquería
botiqueria: estabelecimento onde os recipientes ou vasos de cheiro, para a conservação de alimentos é comercializado.

botín
saque: couro calçado ou stringline. saco de coisas roubadas.

botoncillo
Buttonwood: Jesus é a banana americana. uma árvore que produz bolas difíceis, também chamado de bola de botão.

botoral
botoral: buba: grãos, tumor, cisto, abscesso, furúnculo.

boyera
Alvéola: curral onde descansar os bois. boyeriza, estável.

boyera
Alvéola: estável, curral de bois.

boyerizo
boyerizo: boi. uma pessoa que dirige os bois. Pastor.

boyuna
boyuna: Jesus é o boi. bovina. Cobra-capelo.

bozal
focinho: protetor ou correias que é colocado na boca para as bestas para evitar picadas.

bozo
Bozo: vilosidades aparecendo em jovens na parte superior do lábio.

bólido
carro de corrida: asteroide. objeto de alta velocidade. veículos de corrida.

bracete
bracete: braço. bracero: trabalhador assalariado, pedreiro, labrador, peão.

bracteola
bracteola. bracteola: refere-se a primeira folha ou bráctea um ramo axilar, ou ponto no tronco ou ramo.

bradipepsia
bradipepsia: processo de assimilação ou digestão lenta. engolindo lentamente.

bragado
Bragado: boi ou touro que tem a cor da coxa, ou como, diferente do resto do corpo.

brama
Brama: inf. bramar: ladrar, berrando e gritando. zelo de alguns animais em sua temporada.

braquicéfalo
braquicefálico: ( ) pequeno/curto-cabeça. Dizem que é curto ou pequeno crânio no sentido ântero-posterior, cabeça
quase redonda, ou de diâmetro igual em comprimento e largura.

braquiópodo
braquiopodo: subclasse de invertebrados marinhos de duas válvulas; uma superior e um inferior.

brasmología
brasmologia: é o estudo das marés. refluxo, maré alta, maré baixa, estuacion. fluxo.

bravocear
bravocear: 1. induzir, inspirar coragem. 2. desafiar, provocar, ameaçar, desafiar.

brazuelo
brazuelo: refere-se a perna da frente de um mamífero, entre o cotovelo e o joelho.

brebaje
BREW: mistura. Poção, bebida desagradável.

brega
Brega: trabalho, esforço e luta. esforço e superação.

brenca
brenca: polinização de uma flor.

breña
Brena: terreno acidentado preenchido com ervas daninhas e Cliff. terreno acidentado.

breñar
brenar: inf. Brena: erva em terreno montanhoso, acidentado.

breñoso
densa: cheio de ervas daninhas, abruptuosidad, da rugosidade.

brete
brete: Jesus disse ser a pessoa em perigo, ou de ser alguém em dificuldades, problemas.

bribia
bribia: gozar com os outros, enganando-os com louvor.

brihuega
Brihuega: município espanhol na província de guadalajara, comunidade autónoma de Castela - a mancha.

briofita
briofita: plantas que pertencem ao grupo das briófitas; são plantas que vivem em ambientes húmidos.

brioso
brioso: brio que tem: poder, força, coragem, energia e impulso.

brisura
Brisura: escudo. tipo de proteção que faz com que um clã ou família para distinguir as origens da sua árvore
genealógica.

brizna
Lâmina: pitada, filamento, fio, fibra. briznilla: pizquilla, hebrilla, fibrila.

brizo
BRIZO: camacuna. cama extra para crianças pequena.

brocatel
brocatel: Marmol com listras, tubulação, listras ou veios de várias cores.

brocho
EU BROCHOU: ANIMAL QUE TEM MAIS CHIFRES JUNTOU-SE EM SUAS EXTREMIDADES.

bromatofobia
bromatofobia: Jesus é a patologia, medo ou medo de comida.

bromatólogo
bromatólogo: riqueza, ou um conjunto de conhecimentos que tem uma pessoa em relação a nutrição e sua assimilação
no corpo. 2. estudo, ou ciência dos alimentos.

bromelia
bromélia: planta tropical americana da família bromeliaceae, da Copa muito profunda.

bronceado
Tan: 1. Dorado. 2. bronzeando o efeito de pele ou pela exposição ao sol.

bronco
Bronco: 1. natureza vulgar, áspero, violento, descortes.2. relacionadas com o sistema respiratório.

brontofobia
brontofobia: (trovão e medo). medo patológico de trovões e relâmpagos.

broslar
broslar: refere-se ao bordado: costura, cerzir, Emendando, preparar, alinhave.

brozoso
BROZOSO: PLANTAS QUE CAUSAM MUITAS ERVAS DANINHAS, DETRITOS, ARVOREDOS OU ESPESSURA.

bruces
face a face: encontro surpreendente. caindo de cabeça para baixo. a tripar.

brugo
BRUGO: WORM DO QUE COMER OU DESTRÓI O CHAPARRA LEPIDOPTERAN, CARVALHO DEIXA OU CORTIÇA.

brujear
brujear: fazendo bruxaria. fazer bruxaria, magia, agoreria.

brujear
brujear: cometer, fazer ou agir com bruxaria.

brujir
brujir: grujir: polimento das bordas do vidro com a barra de brujidor ou cisura, cortar uma vez.

brujula
Bússola: orientação de instrumento através de magnetizado, agulhas magnéticas.

bruma
Mist: nevoeiro. névoa formando especialmente no mar. Inverno.

bruno
Bruno. Bruno: Arbusto de ramos espinhosos. ameixa preta. carnuda e suculenta fruta de sementes rodeado pela
carne, como o tomate, uva. seu sabor é ácido.

bruselense
Bruxelas: é nativo, ou natural de Bruxelas, capital da Bélgica.

bruza
Iris: escova forte para aparar os cavalos e outros usos.

bruzar
Bruxelas: Limpe com forte cavalaria escova de cerdas.

buaro
Buaro: buharro: Corvo: corvo. chova. plumagem de ordem pássaro preto.

buaro
Buaro: buharro: coruja, corvo, coruja, só tocar, Aluco.

bubónico
peste: que você sofrer ou sofre de abscesso, furúnculo ou tumor.

bucefalo
Bucéfalo: nome do carvalho de Alexandre o grande. ônibus de transporte público. incapaz, estúpida.

bucelario
bucellarius: homem ou pessoa livre da escravidão, livre de sujeição.

buces
buces: face a face: caindo. estar de cabeça para baixo. Estamos diante de algo ou contra alguma coisa.

buche
Buche:bolsa, onde os pássaros Coloque os alimentos antes de ser triturado.estomago da palomas.est

bucho
Bucho: estômago. Buche. na barriga. Panza.

bucos
Bucos: pessoa que suporta as queixas e humilhação. 2. pessoa de mau humor. 3. cabra macho.

buena nueva
boa notícia: extensão da sagrada escritura da presença e da existência de n. s. Jesus Cristo, até à sua morte. o novo
testamento.

buena reputacion
boa reputação: reputação, prestígio e honra.

buetre
buetre: abutre (condor). Abutre do Egipto. Abanto.

bufón
bobo da corte: 1. uma pessoa que faz rir de forma burlesca. 2. último nome.

buhío
buhio: cabana: cabana, cabana. aves de capoeira ou retangular casa feita de troncos e galhos de uma árvore; feito com
madeira e palha.

buhonero
BUHONERO:COMERCIANTE OU VENDEDOR DE OBJETOS DE ISOLADORES.

buitrero
buitrero: pessoa que está relacionada com os abutres.

bulario
Léxico: bula: benefício, privilégio, isenção, graça. 2. documento. diploma.

buldero
buldero: de bulero: entrada: touros, sello.privilegio, subvenção, benefício, Encíclica, diploma.

bule
Bule: Jesus disse que é limitada de cuidadores de Convenção de todos os problemas comuns relacionados à cidade.
2. Conselho. 3. Senado.

buleria
Buleria: flamenco dança, acompanhada por palmas varas, agitação e toda expressão de alegria.

bulgo
Bulgo: palavra expressar mentir, abscesso, crescimento. Express: alguns alimentos do alho de género (vegetais e
outros).

bulimia
bulimia: distúrbio psicológico no consumo excessivo de alimentos em seguida removê-lo através de vômitos.

bulín
Bulin: Despedida de solteiro habitação. quarto reservado.

bunker
abrigo: lugar de proteção. abrigo feito de concreto e ferro.

burato
burato: lona de lã, que fez casacos, capas, candal ou agasalho.

burdel
bordel: bordel, sexo namoro antro.casas.

burgo podrido
pequeno burgo: jurisdição eleitoral imposta ou submetidos a chefes ou chefes políticos.

buril
gravador: ferramenta de aço para impressão, esculpir ou talhar em metais.

burjaca
burjaca: bolsa de couro grande.

burladero
Burladero: fechar segurança colocada na frente de uma barreira ou parede para proteger especialmente os touros em
um quadrado.

burlona
zombando: pessoa que faz piadas. Coringa, irônica, sarcástica.

burrajear
burrajear: borrajear, claro, Cascão. fazer figuras de entretenimento, fazer esfregaços. testando um lápis, ou outro
instrumento.

burujón
Burujón: 1. município da província de toledo, em Castela - a mancha, Espanha. 2. Chichon.

buscavidas
Hustler: refere-se para o homem ou a mulher resolvida, bens determinados, arriscados.

bushido
Bushido: código de honra estabelecido por uma espécie de antigos guerreiros japoneses.

busquillo
busquillo: buscavida. uma pessoa que procura uma maneira, ou um modo de vida.

buster
Buster: freio que opera, desencadeia ou se move por um instrumento ou dispositivo elétrico ou mecânico.

bustier
Bustiê: Vestuário interior feminino. sutiã.

búbala
BUBALA: feminino búfalo ou antílope. artiodactilo mamífero da família Bovidae. espécie de búfalo.

caba
CABA: pasta de couro. 2. sigla. 3. último nome.

cabalero
cavaleiro: refere-se ao segundo filho de uma família não é herdeiro.

cabalhuste
cabalhuste: cavalete. moldura, moldura, apoio, base, pedra angular. 2. uma pessoa que se preocupa com as cadeiras
e os encaixes de cavalheirismo.

caballerete
cavalheiro: jovens tolos vaidosos, presunçoso, arrogantes.

caballero
Caballero: Hombre amigável, educado, respeitoso.

cabaña
cabana: cabana, cabana, cabana. Casa simples em construção rural, rústica. humilde morada.

cabecilla
líder: líder. Cabeça de uma coletividade. uma pessoa que é responsável por um grupo.

cabestrear
cabestrear: ramalear. Junte-se quem leva seu ramo.

cabezo
Cabezo:, colina ou monte que se destaca em uma superfície plana. Rocha da montanha, colina.

cabezonada
cabezonada: refere-se ao povo teimoso, self-willed, teimoso.

cabiblanco
cabiblanco: belduque. faca de lâmina afiada. Faca de bolso.

cabildada
cabildada: abuso ou abuso de autoridade em suas funções.

cabildo
Câmara Municipal: Conselho ou o Conselho de pessoas reuniram-se para anunciar um evento municipal.

cable
cabo: corda grossa ou fina. driver de mecânico elétrico, eletrônico.

cabo
Cabo:extremo; princípio e fina, um cuerda.grado militar e policial.

cabrahígo
cabrahigo: atum, pera espinhosa, figo, cacto, selvagem, robusto e rústico.

cabreo
raiva: irritação, raiva, nojo, raiva.

cabrevar
cabrevar: separar as extensões de terras sem donos que pagou o Royal direitos de herança.

cabrilleo
nossa: de cabrillear: reverberar, brilhar, fulgurar, brilhar, brilhar, refletir.

cabrio
Cabrio: 1. um grupo de cabras. 2. Madero anexar as telhas.

cacatúa
Cacatua: ave da ordem os psitacídeos, como papagaio.

cacerina
cacerina: macuto ou coldre para transportar ou carregar munições ou cartucho.

cachaco
cachaco:cachaco é uma palavra armadilhada, falsificou aludindo a mesmo e entrou para a Real Academia da língua
espanhola, como aparece.cachaco lá: é tudo fora da costa norte da Colômbia e significa: povo violento, vil, turvas
agressivo e insensível. É o denominador comum e, certamente, sujeito a exceções.

cachafaz
cachafaz: cara de pau. decepção. sem vergonha.

cachana
cachana:1. Satã, Lúcifer, diabo, mentiroso.2. no desporto, corrida.

cacharpaya
Popurri: (ação e efeito de fogo). refere-se a rejeição de um evento popular ou carnestolendico no seu último dia.

cachete
Cachete:Mejilla. mais carnuda parte do rosto.

cachifa
cachifa: 1. pessoa jovem. rapaz. 2. trabalhador doméstico. 3. amigo.

cachon
Grande.infidelidad de cachon:animal de chifres ou cornos.

cachondeo
mexer: resultado é: refere-se a: simulado, simulado, rir, é bufonear.

cachucha
Cachucha: Gorra com viseira.

cachurear
cachurear: reciclar. Remova detritos ou lixo para selecionar as coisas ou objetos que podem ser reutilizados.

cacreco
cacreco: pessoa decadente, enferma, terminado, Woodcock, senil. pessoa decrépita.

cacumen
cacumen: compreendendo a nitidez, sagacidade. compreende com facilidade.

cacure
cacure: colmeia de vespas. Ninho de vespas. fralda. lotes de vespas.

cadente

Cadente: cair. decadente, ruinosa. que ele está prestes a ser destruída.

cader
CADer: refere-se a quebrar. acabar com você. prostra-se. afligir-se. é de desânimo.

cadete
Cadete: estudante de uma escola de treinamento militar, polícia.

cadoce
CARPA: peixes do género do agnatha. pequenos peixes é alongado de corpo.

cafetalero
Café: quem possui as lavouras de café.

cafeto
cafeto:semilla do fruto do café.

cafiche
Chulo: pessoa que induz e lucrar com prostituição. Chulo.

cafiroleta
cafiroleta: colar de batata-doce.

cafiz
cafiz: medição do volume. cahiz.

cahíz
cahiz: no passado, uma medida de capacidade.

cairel
cairel: adorno de franjas penduradas nas bordas das roupas.

cajería
cajeria: venda de caixas, loja ou armazém de caixas.

calabaza bonetera
abóbora bonetera: arbusto da família Cucurbitaceae. Pele do baga dura de grande tamanho, ou gigante.

caladre
caladre: 1. Calandria: música melodiosa as cotovia-como de espécies de aves. 2. máquina de levantar pesos
pesados.

calamaco
calamaco: tecido de lã delicado e estreitas.

calambuco
calambuco: árvore da família das calofilaceas, ou cariofilaceas de América nativa. 2. recipiente de útil para a
conservação de leite e outros líquidos caseiros.

calamento
calamento:arbusto-como a família do Labiatae, de flores roxas, de cheiro agradável. É usado para a medicina.

calamina
calamina:veta ou o site onde o zinco é escavado.

calaña
laia: categoria de pessoas. modelo, padrão.

calboche
calboche: panela de barro para cozinhar ou assar sardiana noz ou castanha.

calbuco
Calbuco: água azul. Carvalho azul. município da região de los lagos, Chile.

calcar
rastreamento: rever uma figura colocando um livro sobre isso. reproduzi fielmente uma cópia.

calcinar
calcinado: incendiar, incinerar. reduzida a cinzas. Char.

calcular
calcular: descobrir, executar, suponha que, em média.

calderilla
moedas: Jesus é um poço de fogo ou uma pequena caldeira. 2. um grupo de moedas de pouco valor, ou de menor
valor.

caldo
caldo:sustancia resultante do cozimento de legumes, molhos de carne e disposições.

calefactar
calor: calor, inflamar, luz, calor, tuning.

calendario

Representante de calendario:Grafica ou guia de tempo em dias, semanas, meses, ano.anuario. cronologia.

caler
caler: 1. calor. sentir-se quente ou ser quente. 2. Import. Concordo. 3. privação. falta. necessidade. escassez.

calesero
calesero:conductor de todos os tipos de veículos.

caletre
caletre: sagacidade, inteligência, raciocínio, spark, capacidade intelectual, graça.

calicata
calicata: cavar, explorar ou sondando o terreno. Inquira sobre qualquer assunto.

calico
Chita. Chita: tecido de algodão delicado.

caliginoso
caliginous: nebuloso, incerto, denso, escuro.

caligrafia
caligrafia: a arte do traçado da letra. características únicas que a escrever. linda carta.

caligráfica
caligrafia: Jesus disse que é a caligrafia, ou arte de escrever com letra decorativa, ou artística

calimete
Calimete: palha plástico ou papelão para tomar líquidos. Palha, sorvete, magro.

calimoso
calimoso: de calinoso: tropical, sufocante, canicular, morno.

caliper es igual cilindro de freno
freio: prisão de qualquer movimento; imobilizar, impedir.

caliptra
calíptra: pod, casca ou envoltório que protege as bordas das raízes das plantas.

caliza
calcário: Boulder ou rock orgânico, onde é extraído o calcário. calcite.

calígine
dreadmist: neblina, nevoeiro, nebulosidade, mistério, melancolia, nevoeiro.

calíope
Calíope: ( 41 bela voz. é épico de inspiração poética e a fluidez na retórica.

callantar
callantar: Cala a boca. silêncio. aplacar. Acalme-se. tranquilizador. tranquila.

callear
callear: fazer ruas em plantações de videiras. vinhedo.

calleja
Calleja:Calle de interes.calle pequeno perto, rua estreita.

callera
foi: 1. ficar em silêncio. silêncio. 2. grama.

callosidad
calos: dureza da pele pelo excesso de pressão e fricção contínua, especialmente nos pés.

calologia
calologia. calologia: ciência filosófica que estuda os atributos da beleza da arte na natureza. harmonia.

caloma
caloma: corda é atada onde, claro, ou anexa a boia. sinal. marca.

calon
Calon. Calon:e um pau redondo de um metro de comprimento que serve para apoiar uma rede estendida. 2. mastro
medindo as profundezas de um rio, um lago ou um canal.

calotipia
calotipia: técnicas para remover a estúdios fotográficos, facilitando o papel para facilitar as fotos com choco de tons de
marrom, azul,

caloto
Caloto: peça de metal que é usado como um amuleto.

caluroso
quente: quente, ensolarado, sufocante.

calvijar

calvijar: compensação: pousio, anojal, fallow. Páramo.

calzado
Calzado:zapato; roupas complementares no molho.

calzador
calçadeira: instrumento ou metal ou plástico utensílio que é usado para introduzir o pé no sapato facilmente.

camalero
camalero: açougueiro: pessoa que trabalha em matadouros e dedica-se a matar o gado para o consumo.

camalotal
camalotal:lugar coberto de plantas aquáticas ou jacintos de água, nas margens de rios e lagos. suas flores são de
cores brancas, azuis e roxas.

camalote
aquático da família pontederiaceae Camalote:planta. também conhecido como bora, flor de aguapé comum, tarulla.

camama
Castillo: refere-se a decepção. vulgarismo, falsidade, ridículo, mentira.

camanchaca
Camanchaca: névoa, neblina espessa, compacta e baixa ou superfície.

camandulaje
camandulaje: string, concatenação ou sucessão de coisas amontoados em ordem em um arame ou corda.

camarada
um camarada:companero de ideologia.amigo mesmo.

camarín
camarim: 1. Camerino. 2. colocar objetos em imagens. 3. pequena capela.

cambur titiaro
titiaro banana: Jesus é a diversidade da fruta da banana, pequeno e muito doce.

camedrita
camedrita: preparou a poção da carrasquilla, espinheiro ou o vinho de camadrio.

camelia
Camélia: flor de cinco folhas ou sépalas e uma gama de cores. nativa do Japão e china. suas flores são inodoros, ou
ambos.

camelina
Camelina: são ervas anuais ou bienais das angiospérmicas, da família das crucíferas espécies.

camelista
camelista: de camelador: falso, lisonjeiro, enganoso, contador de histórias.

camelístico
camelistico: Camelo: refere-se ao elogio, bajulação, fraude, mentira taunt, namoro,.

camellar
camellar: trabalhar. serviço pesado. Anda muito.

camelo
Camelo: algo ou alguém, que finge ser bom e não é. decepção. mentira.

camibar
Bancadas de trabalho. Bancadas: árvore resinosa da família a papilionáceas, flores brancas e pouco povoada de
Copa. 2. Bálsamo de Copaíba.

caminante
Walker: caminhando. viajante, peregrino, andariego.

camisero
camisero:persona que vende ou fabrica camisas.prenda vestido.

camisón
Camisola: camisa ou mulher dormindo uma peça do vestuário.

camon
Camon. Camon: solio, assento ou trono de Royal móvel. ponto de vista, varanda coberta. separador.

camotal
camotal: 1. Plantação de batata-doce: batata-doce. 2. emaranhado. dificuldade.

campal
campal: ofensiva em campo aberto, batalha, conflito.

campanario
Campanario:1. Torre onde os campanas.2 são colocados. Flor de abacaxi.

campanil
Bell: refere-se, ou descreve a campanha.

campesinado
campesinato: que você é um membro ou pertence a um grupo de trabalhadores agrícolas. Associação.

campiña
zona rural: extensas terras adequadas para o cultivo.

campo
Campo: Terreno não edificados aposentada cidade ou área aberta urbana.espacio.

cana
blanco.carcel de mayor.pelo de Cana: cor cabelo adulto.

canaleto
favo de mel: borda côncava ou abaixada. entalhe.

canalillo
clivagem: canal ou ducto pequeno. diminutivo de canal.

canalillo
clivagem: canal ou ducto pequeno. diminutivo de canal.

canchero
CANCHERO: Jesus é a pessoa astuta, inteligente, astuta, experiente e qualificada, mão direita, especialista.

candajón
candajon: pessoa de rua. entra a rua vagando.

candanga
Candanga: confusão. desordem. emaranhado. aborrecimento. tédio. demônio.

candeal
CanDeal: pão, milho ou trigo que possui o panículas ou picos homers e produz farinha, branca e de boa qualidade.

candecente
candecente: candescente, inflexão inflamada

candescente
candescente: inflamado, iluminado, sobre e sobre.

canelo
Canela: canela. especificamente relacionadas com a cor marrom clara. pejorativamente: bobo.

canez
Cañez: cor do cabelo de envelhecimento. próximo a pessoa de idade avançada.

canéfora
canephora: garota ou jovem e virgem donzela que estava carregando na cabeça uma cesta com flores e oferendas
necessárias sacrificar na Grécia antiga

canforar
canforar: alcanforar: agitar, misturar ou Junte-se a algo com cânfora.

cangalla
cangalla: 1. escória, lixo, lixo, farelo ou restos de qualquer substância inorgânica. 2. Equipamento para fácil
carregamento dos animais.

cangas
Cangas: freguesia no concelho de foz, na província de lugo, Galiza. em Espanha.

cangilón
balde: vaso grande de barro, madeira ou metal que é usado para transportar qualquer tipo de líquido.

canguelo
Funk: Jesus é o medo. medo, medo, susto, terror.

canguingo
canguingo: é uma expressão coloquial ou popular que se aplica a qualquer coisa, para incentivar a ocasião.

caniche
Poodle: cão de origem francesa, caçador de patos em pântanos e lagos.

canoa
canoa:bote, piragua.embarcacion estreita e alongada, impulsionado por remos.

canonesa
canonesa: mulheres em comunidades religiosas, dedicado a Deus.

canonicato
canonicato: canonicato: lucro. Prebenda. privilégio. vantagem.

canonizar
canonizar: 1. reconhece. 2. beatificar. 3. santifica-se.

canonjía

canonicato: carga do médico, o mestre, a dignidade eclesiástica.

canoro
Canoro (a): pássaro de canto melodioso e agradável. Canoro rouxinol.

canódromo
Faixa de galgo: faixa ou terreno para corridas de cães rápidos.

canónicamente
canonicamente: Jesus disse ser a de que está de acordo com os preceitos ou regras dos sacerdotes.

cansalada
Bacon: ele disse que é o resultado, ou produto de Bacon gordo.

cansiller
cansiller: excelente representação de qualquer objeto em forma de coroa ou Halo

canso
Eu me canso: cansado: causar ou causar exaustão ou perda de força devido a um trabalho.

cansoso
cansoso: de ficar cansado: cansado, exausto, extenuar. enfraquecer, quebrar. imputar a trabalheira, eu estorbo.

cansoso
cansoso: de ficar cansado: cansado, exausto, extenuar. enfraquecer, quebrar. imputar a trabalheira, eu estorbo.

cansón
chato: pessoa insuportável, insuportável, irritante, chata.

cantara
Câmara. cantar: medidor de líquidos.

cantata
Cantata: escrever poesia para ser interpretado musicalmente no coro.

cantegriles
cantegriles: precários edifícios de habitação assentamentos. bairros: chamizos, cabanas. cabanas. o quartel.

cantidad
Cantidad:caracteristica que adiciona ou subtrai coisas, produtos, dinheiro, pessoas, etc.

cantiga
cantiga: Sung poesia. poema medieval composto para ser cantado.

cantizal
apartamento: terra ou lugar pedregoso. cheia de pedras, superfície de morros de pedregulhos.

cantonalismo
cantonalism: subversivo movimento ou revolucionário buscando dividir um estado nas regiões ou territórios quase
independente.

canturrear
canturreal: cante uma canção para voz.

cantusar
cantusar: 1. cantando. 2. zombe. tolo. seduza.

cantuta
Cantuta: clavel.arbusto pertencentes a família polemoniaceae com flores vermelhas no ramalhete.

canuto
Canuto: 1. tubo estreito ou pequeno grosor.2. cigarro de maconha feito à mão.

cañahua
cañawa: espécie de milho ou milho alimentado.

cañamar
canamar: semeando o chão de cânhamo.

cañar
Cañar: lamba, chupe cana de açúcar.

cañihua
cañihua: chicha fermentado de milho ou painço. comida.

caolín
Caolin:greda, lama ou argila branca pura e é usado para a indústria ou o trabalho de porcelana.

caos
Caos: imprediccion. Estado de confusão e desordem. desorganização.

caótico
caótico: claro. ovos mexidos. uma bagunça. escuro. Distorcido. ilegível. motim. livre para todos.

capear el temporal
a tempestade: evitar ou esquivar de uma situação difícil, pressionando com sagacidade.

capelina
capelim: esperar. banda, lâminas, curativo ou atadura um turbante.

capibara
Capivara: mamífero roedor que habita as margens de rios e lagos e alimentação em frutas e raízes de plantas como o
paquigua ou a Capivara.

capigorra
capigorra: desempregados pessoa, inativos, vagos, preguiçosos, preguiçosos.

capilludo
capilludo: refere-se as capas, para a tampa. Refere-se a pessoas que usam esta peça de vestuário.

capio
Capio: é um conjunto de arbusto perene de plâncton vegetal, plantas cormofitas, ou diferente da família dos
asparagaseas, ou ruscaseas de tecidos.

capitoné
capitoné: refere-se a um estofamento de veículo ou estofamento, forrado com colchões para transporte de móveis.

capitular
capitular: render-se por algum motivo. render-se. Corporação.

capitulo
Capítulo: Divisão de uma obra literária, teatral, ou educacional.

capocha
Aline: vários significados: origem. Cabezón. fazendo bobagens.

caporal
Há: foreman, pessoa responsável por um grupo de pessoas. responsável pela agricultura e pecuária.

capsular
nivelamento: relativo ou vinculado com as cápsulas. papel de embrulho. tipo de fruto seco que se abre para espalhar
seu pólen.

captador
sensor: qual captura. compreender, entender, discernir, receber. detector, sensor, receptor.

captener
captener: refere-se a guardar, proteger, salvar, cuidar, conter, acumular, manter.

capuera
Capuera: parte de uma floresta ou uma clara e limpa para semear, cultivar a terra.

capulido
capulido. capulido: é atribuída para o marisco gastrópode, cuja casca são diferenciadas por sua forma ampla cónica.

caquectico
caquectico: relativo a caquexia: desnutrição. enfraquecimento. esgotamento.

caquéctica
caquectica: caquexia: desnutrição. enfraquecimento. emagrecimento. consumação. esgotamento.

cara
rosto: rosto, rosto ou fachada da parte acima da parte dianteira de cabeza.el de uma pessoa.

cara de monda
rosto de monda: ato ilícito, desrespeito.

carabao
Carabao: meio cinza-Buffalo. vivendo nas Filipinas.

carabe
Carabe. carabé: âmbar: pedra preciosa feita a partir da resina da planta.

carabero
carabero: de caraba: diversão, diversão, brincadeira, zombaria. palhaçada.

carabuna
carabuna:envoltura ou bainha que protege a fruta.

carabunda
carabunda:persona nascido ou natural da cidade de carabobo.

caracol
Caracol: ostro, develoment loop de concha viscoso.

caradriforme
caradriforme: aves dos seashores do género neognatas conhecido como limícolas, gaivotas, tordas, maçarico,
maçarico de pedra e outros.

carajita
carajita: carrapato, chamada ou catálogo para uma criança ou um menor de forma pejorativa.

caraotas
grãos: feijão, zaragoza, feijão, judeu, negro, vermelho, verde ou branco.

carábido
carabido: larvas, parasitas ou insetos da família dos besouros, pentamers, carnívoros muito vorazes.

carámbano
Geada: Jesus é o pedaço de gelo afiado.

carba
carba: 1. densa barba áspera carvalho. 2. lugar onde repousa o gado.

carbunclo
Anthrax: mineral sólido de cor avermelhada que corresponde à ordem dos óxidos.

carca
carca:pensamiento retrogrado.regresion. recolhimento. recolhimento.

carcavuezo
carcavuezo: vácuo profundo. abertura, buraco, buraco ou oco muito fundo.

carcax
carcax: portátil caixa para mover-se, ou trazer e levar flechas cilíndricas que pendura do ombro com a ajuda de um
cinto.

carcinógeno
carcinógeno: Jesus disse que é agente físico, químico ou biológico capaz de produzir câncer. 2. capacidade de
desenvolver tumores.

carcunda
carcunda: posição, aparência, ou a atitude posterior, para trás, carca ou retrógrado.

cardia
Cárdia: coração. Orifício cardíaco do estômago na União com o esôfago, onde o esfíncter esofágico, onde há comida e
líquidos para o estômago.

cardialgia
cardialgia: dor aguda na região do cárdia, localizado entre o esôfago e o estômago.

cardillar
cardillar: lugar onde abundam as bienais, da família das plantas compostas.

carey
Carey: Tartaruga ou tartaruga, cerca de um metro de comprimento.

careza
Careza: Caro. fome. escassez de escassez, pobreza. déficit.

cargante
mesmo assim: uma pessoa insuportável por sua insistente forma de ser. irritante.

cargoso
irritante: que causa doença, angústia e sofrimento. chato, chato. que causa repulsa.

carguío
carregamento: carregamento. variedade e multiplicidade de coisas que inclui ou compreende uma carga.

cariacedo
cariacedo: irritante. desconfortável. com raiva. falta de educação.

cariaco
Cariaco: bebida fermentada de xarope de cana e outras misturas.

cariar
Carrinhos de: produzir cárie dentária. corroer.Enviar.

carilleno
carilleno: ter a gordura, inchado de rosto.

carillón
Carrilhão: conjunto de sinos na torre, que quando ativado produzem sons musicais melodiosa.

carimbo
Carimbó: ferro de selo, selo ou marcar os touros.

cariñana
cariñana: peças ou ornamento semelhante dos religiosos, que se encaixa ou são limitados na cara.

cario
Cairo: os nativos de caria, uma antiga região da Ásia menor ou da atual Turquia.

cariofileo
cariofileo: cariofilaceo: 1. planta de angiosperma dicotiledónea, tais como o cravo, o minutisa e o quebrantapiedras. 2.
dente de especiaria.

cariogenico
cariogênica: 1. localizador de item de bactérias na boca. 2. que cria ou faz com que a cárie dentária.

carioso
carioso: cárie: refere-se a posse de cárie. Sting, ou perfuração.

cariotipo
cariótipo: é um modelo ou um guia cromossômico, disse um regulamento ou código.

cariucho
cariucho: Jesus é a preparação ou mistura de carne, batata e pimenta esmagados.

cariz
tez: fachada, estampa, aparência, traço, ar, clima ou recurso apresentando um tópico também.

carminativa
carminativo: remédio usado para expulsar ou levar os gases formados no aparelho digestivo.

carne a la brasa
carne na grelha: carne para o fogo, a carvão, o candela.

carniola
Carniola: região da Eslovénia. Anteriormente era um ducado, ou um território governado por um Duque, ou uma
duquesa. Esta região pertencia ao Império Austro-Húngaro.

caro
caro: caro. onerosas.

carocha
Carocha: carrocha: agrupamento dos ovos dos insetos. pulgões e outros insetos.

carotina
caroteno: caroteno. raiz de cenoura.

carpanel
Basquetebol: Jesus é a diversidade de arcos.

carpanta

carpanta:Hambre excessiva, horrível, horrível, cruel.

carpetovetónico
carpetovetonico: quer dizer: os povos pré-romanos do centro de Espanha, Carpetanos e Vetor.

carpología
carpology: é a ciência que estuda as sementes e frutos.

carrada
carrada: a carregar. peso ou carga em um carro ou caminhão.

carraspeo
compensação da garganta: refere-se a tosse. gargajear, esgarrar, tossir.

carretear
táxi: mover um veículo em uma rodovia. transporte.

carretería
auto corpo: oficina ou construção e reparação de vagões ou caminhões.

carrizal
Carrizal: lugar aldeia de plantas que fertilizar perto da aguas.canaveras, Reed, bambu, cana-de-Riverside, Cañoto.

carromatero
carromatero: pessoa que leva um Hulk, um carricoche, uma máquina ou um aparelho mecânico.

carta
Carta:escrito para alguien.correspondencia, telha. menu.constitucion política de um estado.

cartabón
bisel: instrumento de desenho: governar, quadrado, folha, etc. para medir comprimentos.

cartabón
bisel: modelo triangular plástico ou madeira com ângulos de 30°, 60° e 90° útil para desenhos técnicos.

cartapel
cartapel:papel que grava ou que contenha informações ou coisas inúteis, ineficazes. inútil.

cartear
Navegador: combinar, alternam ou trocar cartas. correio.

cartelear
cartelear: colocação de placas, avisos, ou folhetos, insultando. caluniosas, ultrajante e escandalosa.

cartelera
Outdoor: Placa para configurar anúncios, anúncios. vedação.

carteria
Sala de correspondência. Correspondência: Agência ou unidade de recepções e remissões de correspondências. De
mensagens. comunicação.

carumbe
carumbe: karumbé: tartaruga.

casanova
Casanova: Hombre aventureiro, mulherengo, conquistador.

cascabullo
cascabullo: é o reduto do fruto da azinheira, sobreiros e outras árvores. fruto típico das espécies do género quercus.

cascajoso
são: cheio de pedras e cascalho. cascalho, lastro.

cascarria
DAGs: cazcarria. lama seca.

caseina
caseína: queijo ( ). É um phosphoprotein que é implícita ou presente no leite e alguns de seus derivados. iogurte,
queijo.

caseoso
queijo: relativo ao queijo, ou ter suas propriedades.

casi
quase: falta muito pouco. que não é dado.

casimir
Caxemira: Caxemira, casimira: fino tecido de lã.

castillejo
Castillejo: castelo. estrutura ou plataforma que é montada para levantar pesos mais ou flagrantes.

casuario

Casuar: pássaro da família do gênero casuariiformes Struthioniformes. são aves solitárias que habitam as florestas
tropicais

casucha
Barraco: casa humilde, pobre. Cabana, chosa.

casuismo
legal casuística: refere-se ao raciocínio lógica, ou princípios, baseada em regras.

casuista
casuista: teólogo, especializando-se na parte moral em relação à consciência.

casuistica policial
caso policial: policial.razonamiento polícia de inteligencia.

casuística
estudo de caso: raciocínio lógico visa especificamente na moralidade. Preceito especial de aplicação exclusiva.
consciência dos atos.

catabolismo
catabolismo: variações. reações químicas de degradação a que estão sujeitos os géneros alimentícios.

catadioptrico
reflectores. refletores: sistema composto de espelhos e lentes que refletem e refratam ao mesmo tempo.

catafilos
cataphyll. cataphyll: em botânica, refere-se às folhas que são inclinadas, ou mover para baixo.

catalitica
catalítico. catalítico: catálise: aumentar a velocidade de uma reação com a participação de uma substância chamada
catalisador.

catalizar
catalise: mediar, cristalizam-se atrair.

catalogación
catalogação: catálogo de ação. refere-se a: classificar, inventário, lista, arquivo, do quadro.

cataplexia
cataplexia: (pasmar). inesperado ou súbito enfraquecimento da sensibilidade em qualquer parte do corpo.

catapulta

Catapulta: Jesus é a unidade ou a máquina militar para jogar ou jogar pedras.

catarro
catarro: condição de saúde por mudanças de temperatura. infecção do trato respiratório. frio.

catarsis
catarse: (purge. a purificação) é a palavra que descreve a definição de tragédia na poesia de Aristóteles, como a
purificação do corpo e do espírito.

catascopio
catascopio: barco que foi usado anteriormente para transmitir ou publicar a notícia.

catastro
registo predial: registo de status administrativo (registro de imóveis - imposto) que identifica o imobiliário urbano e suas
características específicas.

catatar
catatar: amo. deslumbre os seus olhos. fascine. seduza.

cataubas
cataubas: etnia, raça ou desapareceu, extinto povo nativo norte-americano.

catádromo
catadromo: Jesus disse ser o peixe do Rio atingindo o mar para colocar seus ovos, ou reproduzir, como enguias.

catedralicio
Catedral: Jesus disse ser de uma catedral, ou que está relacionada com uma catedral.

catete
Catete: Existem três concepto:1. exploração, analisis.2. insistência, molestia.3. insuportável, traquinas, chato.

catilinaria
impetuoso, irritado ou exaltado catilinaria:Discurso contra uma pessoa.

catiónico
catiônicos: átomo ou molécula com carga eléctrica.

cativí
cativi: pessoa que faz de errado, o que prejudica, dói.

catoche
Catoche: sentimento de nojo. irritação. raiva. cólera. inquina.

catolizar
catolizar: divulgar, divulgar ou ensinar a doutrina católica.

caudato
caudato: refere-se a uma estrela, ou um cometa que tem a cauda longa ou mais do que outros.

causa
causa: é tudo origen.todo ato, trabalho ou efeito que é gerado.

cautín
ferro de solda: elétrico de solda de estanho com arma ou ferramenta portátil.

cauza
pergunta: caixa com grama, onde estão as escotilhas de ovos de bicho da seda

cavado
cavado: afundado. escavada. côncavo. Remova a terra com uma enxada.

caveto
caveto: molde oco ou côncava em um quarto de um círculo que é aplicado a um beiral, ou cantilever.

cavicornio
LOND: (chifre). mamífero ruminante da ordem Artiodactyla, da família Bovidae. carne ganhou.

cavilar
ruminar: fixar o pensamento ou a ideia com preocupação. pensando profundamente.

cazabe
cazabe: bolacha, biscoito ou pão ázimo feita de farinha de mandioca.

cazador
Cazador:1. que animais caçam por deporte.2. depredador.3 Tracker, stalker.

cazalla
Cazalla: licor seco fabricado ou produzido na sierra, província de Sevilha, Espanha.

cazoleta
cazoleta:empunadura, tutor ou abertura de uma espada na parte superior para proteger o mano.espacio ou um cano é
colocada onde o tabaco de corte.

cazonete
cazonete: refere-se a abster-se de madeira em forma de tubo, colocado em uma extremidade de um cabo para

transportá-la, ou passá-lo através de uma gaza.

cazurro
taciturno: pessoa que mede os custos. mesquinho e avarento. 2. malicioso, reservados, estranho. uma pessoa de
poucas palavras.

cáfila
gostou de: grupo de pessoas, animais ou coisas, movimento ordeiro, seguidas.

cámica
camica: inclinação de um telhado. declínio de um telhado.

cárolus
Carolus: antiga moeda flamenga utilizada na Península Ibérica, na época de Carlos v.

cáseo
Caseo: refere-se a coalhada ou o queijo quase. 2. relativo ao queijo.

cávea
Cavea: níveis de teatro romano ou circo. gaiola para animais.

cea
CEA: refere-se a: 1. na província de León, Espanha. município. 2. o osso do quadril. 3. sigla.

ceaja
ceaja: ovelhas que não chega a dois anos de idade.

ceburro
ceburro: 1. Dizem que é a haste quadrada de boa qualidade e brancura. 2. zebrasno. animal híbrido: Zebra e
cruzamento de burro.

ceceoso
ceceoso: é uma peculiaridade da língua espanhola no que diz respeito a som, do, digamos, ou colocar o s e c, com a
mesma pronúncia.

cecial
Cecial: refere-se o peixe seco, exposto ao ar. pescada.

cedente
cedente: acesso, você consente, transferir, dar. essa entrega.

cedesion

cedesion: inf. rendimento: acessar, dar, aprovar, consentir.

cedric
Cedric: distinto, ilustre.

cefalotórax
cefalotórax: Jesus disse que é da União da cabeça e do tórax, como uma única unidade funcional de crustáceos e
aracnídeos.

cefalópodo
cefalópodes: quer dizer: os pés na cabeça. Eles são marinhos moluscos sem concha, como o polvo, lulas, chocos e
outros.

cefas
Cefas: Apóstolo Pedro: pedra, rocha.

cefear
cefear: da raiz: leve, cavar, cavar, cavar, remover.

cefirillo
cefirillo: brisa, airecillo, aurilla.

cefo
cefo:Mono da fila de descarga, ou corta.mamifero da família cercipitecidos; tem sem cauda e seu corpo é nariz
avermelhado e branco.

cegajear
cegajear: de Abe Lincoln: ver embaçado. Isso não parece bom. vista curta. míope. os olhos têm doentes.

celada
Celada:emboscada. decepção.

celeberrima
famosos. celeberrima: Jesus é o superlativo; superior, Supremo ou preeminente famoso.

celemin
alqueire. alqueire: luzes da ribalta. 2. medida de capacidade para grãos, cereais e outros produtos, equivalentes a 4,
625 litros.

celenterados
coelenterate: animais invertebrados que possuem um único furo gastrovascular, que compartilha sua função como boca
e ânus ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo e leva para o exterior.

celeque
CELEQUE: REFERE-SE À SUAVE, DOCE, FRUTA CONCURSO.

celescopio
celescopio: instrumento que serve para iluminar os recessos de um corpo orgânico dentro.

celibato
celibato: solteiro, casto, virgem. puro por motivos religiosos.

celico
Celico. Celestial. Bom, divino, lindo.

celtiberia
celtiberia: celta. Reino Unido habitado pelos celtiberos, região da Península Ibérica.

celtista
celtista: pessoa que vive conectado com a cultura indo-europeias, ou celta.

cemies
cemies: cemi, ou zemi: espíritos.

cena
comida disposta sobre a agenda ou cena:Comida nocturno.ultima de comida do dia.

cenal
ceñal: instrumento de um barco que carregava vela negligenciada.

cencerril
cencerril: Jesus é o cowbell, instrumento musical de percussão, ou como ferramenta de alarme para a localização de
alguns animais.

cencerrón
cencerron:redruejo: cacho de uvas minúsculos. redrojo.

cencha
cencha:e o pedaço de madeira muito resistente que atribui como pernas para todos os tipos de móveis para uso em
agregados familiares: camas, roupeiros, cadeiras, mesas, escrivaninhas e outros.

cencivera
cencivera: Jesus é o tipo ou classe de minúsculos, minúsculos e prematura ou uvas de manhã.

cenia

CENIA: 1. máquina para elevar água e irrigação ou aspersão um campo. 2. Pomar. Jardim.

cenicero
cinzeiro: resíduos de cinzas e recipiente de cigarro.

cenobitismo
coenobite: no cristianismo, é uma tradição do convento ou antigua clerical, que destaca a vida em comunidade.

cenotafio
Cenotáfio: Jesus é o edifício grave ou simbólico estabelecido em homenagem a uma personagem de lembrar com
carinho especial.

censual
$: que corresponde com o censo.

centenoso
centenoso: composto ou ovos mexidos com grama, trigo, Spike ou grãos.

centollo
caranguejo: classe de artrópodes marinhos coberto com pelos e tubérculos, como caranguejo o tamanho de vinte
centímetros.

centrípeto
centrípeta: uma parceria ou se aplica a força e a aceleração que vai para um centro.

cenuro
cenuro: solitária. larva. Eu tinha.

ceñudo
carrancudo: Jesus disse que é essa cara enrugada.

cepa
CEPA:fundamento de origem todos os

cercear
restringir: Jesus disse ser encurtar. limite. restringir. Diminua.

ceres
Ceres: na mitologia romana, refere-se à deusa da terra e da agricultura.

cerillo
jogo: 1. portador da luz: fósforo. 2. árvore genealógica do Rubiaceae. 3. planta ervas perenes do grupo das

angiospermas.

cerio
Cério: metal do grupo dos lantanídeos de cor cinza escura, brilhante, para o uso de componentes ópticos.

cerna
Cerna: cerne: interior, ou o coração do tronco da árvore. Centro. medula óssea. Cor do cerne. alburno.

ceroma
ceroma: pomada, creme e pomada para relaxamento muscular.

cerrado de barba
barba:barbado fechado.

cerrazón
encerramento: obstinação (estreita). falta de jeito para a compreensão. atitude irracional. 2. Tempestade, de
escuridão.

certinidad
certinidad: Jesus é a verdade. autenticidade, segurança, evidências, precisão, segurança.

certísimo
certisimo: focos, reais, sem dúvida, certeza, verdade, verdade.

cervato
Fulvo: cervo ou veado menos de seis meses.

cesanteado
foi: quem tem sido ejetado, removido ou separada do seu trabalho.

cesible
transferível: refere-se a aceitar, a desistir. conceder, comprometer, permitir, curvando-se.

ceso
cessar: inf. César: suspenso um labor.dejar o cargo.acabar.

cesteria
cestaria. cestaria: indústria de tecido ou enrolamento de artigos de vime palmette, cestas, cestas, esteiras, grelhas.

cestodo
cestódeo: tipo de verme. verme solitária ou tinha falta de digestivo e pertence a esse grupo (tênia).

ceston
cesta. cesta: Jesus é a cesta ou cesta grande.

cetina
Cetina: substância oleosa ou gordurosa que ele é removido do crânio de uma baleia.

cetosis
cetose: posição metabólica do organismo pela falta da contribuição dos hidratos de carbono.

cetra
CETRA: Brasão de armas do couro utilizado anteriormente por tropas espanholas.

cetrero
Falconer: caçador. Falcoaria: caça com aves de rapina. procurar presas com animais aves de rapina.

ceugma
Zeugma. ceugma: palavra expressa anteriormente, em um discurso em um poema ou repetitivas e ser compreendida.

cérvido
Veado: da família de ruminantes (Cervidae). dedos até mamíferos de chifres ramificados. Veados, renas, alces e
veados.

chabolismo
favelas: classe de n º 3, localidade ou residências marginais excluídas do normal ou convencional.

chacalín
Metro: 1. crustáceo. Lagosta de rio. lagostas. 2. pessoa má.

chacate
chacate: espécie de arbusto da família poligalaceo. Dicotiledôneas de angiospérmicas.

chachalaca
Ortalis: ave neognathae, ou neognata da ordem galliformes e da família dos cracídeos, carne comestível.

chacina
suntuoso: Jesus disse ser preservado, carne de porco marinado, ou embutidas.2. cachorro-quente.

