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ILUSTRAÇÃO 

NOVO DICIONÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

    

POR 

CÂNDIDO DE FIGUEIREDO | 
Da Academia das Ciências de Lisboa, da Academia Brasileira de Letras, da Real Academia Espanhola, 

da Sociedade Asiática de Paris, da Academia de Jurisprudência de Madrid, do Instituto de Coimbra, etc, etc. 

4." EDIÇÃO (Actualizada na grafia e ampliada 
com cerca de 25 mil vocábulos) 

O Novo Dicionário redigido em harmonia com os mo- 
dernos príncípíos da cíência da línguagem, e em que | 

se contém maís do dobro dos vocábulos até agora re= 
gístados nos melhores dicionários da língua portuguesa, 

  
  

  
  
  

« O Dicionário de Cândido de Figueiredo, suces- 
sivamente melhorado, ampliado e trabalhado pelo 
seu autor, é hoje, sem aúvida, o melhor dicionário 
da língua portuguesa; o mais opulento, o mais 
vivo», €, iknicamente, o mais perfeito.» 

  

"«Entendo que a Solução dada ao problema pelos 
Editores do Novo Dicionário, enriquecendo e actua- 
lizando este instrumento de consulta, constitui um 
relevante serviço à linguagem portuguesa e uma 
homenagem prestada ao nome glorioso de Cândido 
de Figueiredo.» 

JÚLIO DANTAS       

Tarefa ingrata e inglória a de organizar um 
grande dicionário. Poucos apreciam o trabalho 
herdicamente miúdo que ela exige; muitos se 
apressam a criticar com entono uma ou outra hu- 

mana e inevitável imperieição, e não se lembram 
de agradecer milhares de acertos pacientes e bene- 

méritos, Tem-se por vezes notado que os que nunca 
fizeram nada são os mais pontuais em pôr embar- 

gos ao resultado do esforço de quem fez alguma 
coisa, e o melhor que pôde, 

AGOSTINHO DE CAMPOS     

A obra completa 2 grossos volumes no formato de 27>19 com 2 600 páginas 

Encadernação luxuosa em percalina com lombada 

em pele gravada e títulos a ouro, Esc. 750$00 

Pelo seu desenvolvimento é considerado este dicionário 
  

verdadeiro monumento da língua portuguesa 
  

Pedidos à LIVRARIA BERTRAND 
753, Rua Garrett, 75 — LISBOA 

| 

| 

| 

| 

3 

| 
| 

| 
| 

é o maís actualizado, autorizado e completo 

| 

| 

, 

;



PROPRIEDADE 0 carteter desta 
DA LIVRARIA revista. impõe 
BERTRAND o, deter de regis 

É mentos c publicar 
artigos das” mais di. REDACÇÃO versa. opiniões que 

ADMINTSTRA: Domam “Rnteresdar 

  
  

ÇÃO: RUA AN- assinautes “e leitores 
CHIETA, 31, 1º 
TRLRFONE + 

320081/5 

  

a fm de se manter 
        

  

22. DEZEMBRO-1966 Director: DR. VITORINO NEMÉSIO 
Número 363 Ê 

Visado pela Comissão de Censura Editor: LIVRARIA BERTRAND — Compete inpreso na IMPRENSA PORTUGAL BRAS — Ros Heniqe de Paso Cone Venda Amaéma cia do seu director 
  

  

  TENÁRIO DO NASCIMENTO DE 

ROCHA PEIXOTO 
que ocuparam Jlugs 
os da csltura ports. 

NO CEN 

        

    
     

    igador com meia auzia 
mples e taivez x nam 

e emalogrado cinógrafo... malogrado 
porque fateceu 
dade produtora». 

. que 
nre hora 

do dia 18 de Muio de 
    

    

  

   

    

    
   erta 
de Varzim, 

O (acto aliás muito 
de Varci 
eco de Elho valorizar a ge 
teria de operosos trabalhadores 

pos fora, 
da cultura nacional, 

O caso de F 
d 

    satos timográficos pu 
Por se tratar de um assunto que r 

putamos ser de grande            
   

     

    

        

  

sem espírito para os problemas da investiga- 
cão metódica e 

  
- Ele nã 

lhe deu essários. Não sabia 
parar e foi até ao fim. 

Além de dispersar a sua net tradições populares portuguesas. 
vistas « jornais, onde deixo ros agora reproduzidos, e iv 
lucubrações, sobretudo em O Primeiro de Ja: mente insertos em jorn: 
neiro, do Porto 

  

  

  

   

   
    

   

          

   
    

  

com Ricardo Severo Venceslau de Lima, funda 
a importante Revista de Ciências 

Naturais e Socais, que durou até 1898 e da 
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ILUSTRAÇÃO 

  

  

  

INDISPENSÁVEL. EM EM TODAS AS CASAS 

Manual de Medicina Doméstica 
pelo Dr. SAMUEL MAIA 

    

6.: EDIÇÃO 

O QUE TODOS DEVEM SABER DE MEDICINA 

Nenhuma família deve deixar de ter em casa esta obra humanitária 

INDISPENSÁVEL A TODA A GENTE 

A melhor fortuna é u saúde e por isso todos devem 
olhar por ela e não esquecer a da família. O Manual da 
Medicina Doméstica, é guis, é conselheiro indispensável 
para esse efeito. Nesta obra incontestâvelmente de grande 
utilidade, trabalho cuja seriedade é garantida pelo nome 
do autor ilustre, qualquer pessoa encontrará tudo o que é 
preciso saber pera conservar a sua saúde ou tratá-la em 
caso de doença. 

O Manual de Medicina Doméstica ensina a proceder 
imediutamente, antes que o médico chegue: no caso de um 
ferimento grave, duma queda, duma dor repentina, dum de: 
maio; dá os melhores conselhos sobre enfermagem, mo: 
tra como se põe uma ligadurn, como se faz um penso, etc.; 
ensina a preparar e a realizar a alimentação para os 
doentes ou convalescentes c mesmo para os sãos, etc., 
etc; enfim, esclarece uma infinidade de casos em que à 
aflição e a falta de conhecimentos médicos serão vantajosa 
mente remediados. 

  

   

Todos os assuntos se acham observados sob um ponto de 
vista prático, expostos duma forma agradável e aces: 

sível a toda à gente € indicados num índice 
elncidativo, de fácito rápida consulta 

HIGIENE — DIETÉTICA — GINÁSTICA — ENFERMAGEM — FARMA- 
CIA — DEFINIÇÃO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS — RECEITUA- 

RIO — SOCORROS DE URGÊNCIA 
EM INÚMEROS CASOS DE DOENÇA, DISPOSTOS POR ORDEM ALFABÉTICA, 

ATENDE, RESPONDE, ENSINA O 

Manual de Medicina Doméstica 
  

  

E ass, quando na ausência do mblic, por o nã Autor na vila se a lá, at itanto asa resta: 
cia, ou na sua falta, interior, e sempre que seja preciso actuar imediatamente, recorrendo-se ao 
MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA, nele. se encontrarão todos os. conscihos, todas as indicações quer 
se trate de uma queda, dum envenenamento, duma dor repentina, ou dos sintomas cu das manifestações 
de qualquer doença. 

Regra de bem viver para conseguir a longa vida 
1 vol. de 992 páginas nitidamente impresso, profusa- 
mente ilustrado, lindamente encadernado em percalina Esc. 75800 

Pedidos à LIVRARIA BERTRAND 
LISBOA — Rua Garrett, 73, 75 

  

  
    

  

  

  

 


