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GRANDE 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. 

15.» EDIÇÃO (Actualizada na grafia e ampliada 
com cerca de 25 mil vocábulos) 

  
O Grande Dicionário, redigido de harmonia com os mo= 

dernos príncípíos da cíência da línguagem, e em que 

se confém maís do dobro dos vocábulos afé agora re- 
gístados nos melhores dicionários da língua portuguesa, 

é o maís actualizado, autorizado e completo 

  

«O Dicionário de Cândido de Figueiredo, suces- 
sivamente melhorado, ampliado e trabalhado pelo 
seu autor, é hoje, sent dúvida, o melhor dicionário 
da língua portuguesa;+o mais opulento, o mais 

tecnicamente, o mais perfeito.      

  

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 
heroicamente miúdo que ela exige; muitos se 
apressam a criticar com entono uma ou outra hu- 
mana e inevitável imperfeição, 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. 1000$00 

Pelo seu desenvolvimento, este dicionário é considerado 
  

um autêntico monumento da língua portuguesa 

Pedidos à LIVRARIA BERTRAND, S.A.R.L. 
Apartado 37 — Amadora 
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ro cartcter desta revista impõese 
o dever de rexistar todos “os. acontei 
mentos “e publicar 
artigos das mais di 

à fim de se manter 

  

dia do “seu director. 
  

  

  

MEMÓRIAS DE AQUILINO RIBEIRO 

UM ESCRITOR CONFESSA-SE 
(Transcrição do parte do capitulo xv) 

Na tapa, da, Rus, Nova do, Almada. Como mude! do cabeça slonemia “As amáveis visitas dos amigos. Ecos dos tr eplptic, À ro mé, Um gro “micos qu visinksist De Cla pera Calóis, As reoç dia raposa velha da alcade. Quem sabe onde ela polia? Fuciria oral? Morto Jato o pecador. Mtacam & rel 

   

    

  

   Encontrncemo osa duas ur 
escadinhas de "seo e ão Po irei 
      

    

andar" porto d os membros arasados com as peripécias d fuga ofereceu cama ft, com lente ido ra emtodari a 

senhor só teve prazo dito É natural que Para todos go é Um parente da província que velo à Lisboa, muito Edoemtado, consultar Um 
Edo a genrealdado e, digamos destror, do parto do penhor Mora a Soma eo cb, dedo de o 

e o         e por 

  

sina à porta da Esquad Eu deixaram Hdr, ló ditosa ilusão, pela metralhado de um motor so longe. Como aingoém dispenso o cáro a cubano de bos als 20 meo mola Cênhecido, m logo Conta o meu ca Ee ordena, ras tem ma avaria na dieeção: a dat, caro esto dia sai com minha mulher filhos ara da ET     ug mes amigos o te clpei, fogo disso, que do Cole 1 ent no 

    e da gut, Por cus Ido, pomem da sea vourtoso a opníio ido cisne ca espa o do frio, o is ',       “lerda que guia 

  

  im ro prenda-me à homem! Prendame o homem! on nique mobilleu comra mim a policl ra Guarda Mun Faca, Mando revisar os navios a sa do pro 0 cantos "o olorados. Uma circular podindo inha cre correu ted comarcas de io ve senhora que eu luar a ue sentou E, Se far Bo parto da prado e em de mois elo da Cdstica. Ko terço ora ti delegado fodicial & 

  

à do segurança o secreta. Passou 
  

  

     
   

  

   

    

  

  

  legado recado E acomecau diuigarse é vir se nto grado da terra, alta Burguesia” nobreza        

Incapar de prai 
posa, entro om derre do ofício Bomonino muito mais. 

o nariz em todos os cam 405 posts Ironeriços e mandou ara o6 Caminhos de Forro instruções cuja minuta consta do ofício seguimie recebido no Be Suest, e qua mo Chegou Be mãos por portas traves 
  

  

  

CAMINHOS DE FERRO DO ESTADO 
DIREÇÃO DO SUL E SUESTE 

SERVIÇO DO MovIMBNTO 

  

   

  

   
   

      

    
     

  

  

  

    

ouça a de a, 7a um dedicado soldado, mo cortou à * “encovinha como vs. paluehos. Ouando me vi do “espe dee com “e cucholoa do” Benito demos de Lap Clánio do ua! tloate tantas 
      

   

   

Em agido a pega o do deco estar d    

  

    

jo Porra — santo homem. alma de criança, que so 
Maria por sus Tncapae ia 

   anjinhos que demo Ra” fresca da “ribeira” deslusos, Buscamos! % 

  

   

   
     

     

sola, com uma relicão substancia, imo retido Fem, logara apreensivo, fojvia a inquieto, soro Casteo de Leoa em   

     s. ficou privado do folhetim Os acrevento “85º Go dito, “8 dotioãos dei a romanconda ou irtasina de acondntes adição local. Passam por   

  

Baeta da cia Tebanho de eabrs para Espanha     “le fome Enquanto à serva Revo o ogo 6 ia Em orgs secas. o Sor Rbd gra a metureiro, “hs vobis! a parguntar polo, senhor Frodarico. Ora cus do ditador ra” um homem. modesto de aparência, à senhor ado o a oo hi, o retina, sui o 6. vin, raid ab D 

     

Franco. Não que & minha pessoa Índice. Tradutia o poder de im 
preonaivol não. obetate os zunzuns dos 

  político, Ms quo 2 mina ug, com 
  guariros, não podia   

    

        
   

     de quem me Tati ts fo repulcaos Ea rei ser dstuido dos mai elmo rege destas circos O cogedor e Soube ainda que alguns pe eram, ai  gincãobravi, Em Semncolo, iserimihes. Aau 140 as am Ro rrga dsiirami: — Morou ei Má mtos noso Faca vid cação 

  e esréplos purê io de Mondim, de Bai estava à         
  

    

      

a da burro: e “era doqul.? Para Quê? AM Fuglu? o DO Mosço “que as. pedras aqui levam 

(Do livo Um Escritor Conf “era Brand 
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Uma das mais recontos novidades da 
LIVRARIA BERTRAND 

NOVA BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL 

NOÇÕES 
DE 

ELECTRÓNICA 

  

  

  Embora a electrónica seja um domínio da técnica e do conhecimento nascido já no século XX, todos conhecemos a sua 
rápida expansão nos últimos. vinte anos, através de realizações por vezes espectaculares 

Pretendendo levar o leitor a aprofundar esta ciência, as Noções de Electrónica começam por explicar as bases físicas 
indispensáveis à compreensão dos dispositivos electrónicos (Cap. | a IV). Como é habitual nesta colecção, à terminologia é 
simples e o aparato matemático não é grande, mas o rigor nunca é descurado. 

Os Cap. V a IX descrevem e analisam O funcionamento de muitos daqueles dispositivos, permitindo ainda observar a 
evolução histórica da electrónica. 

af'Pós um Cap. X sobre radiações, vem o estudo dos semicondutores e, em especial, do transistor, que está na base dos 
modernos circuitos. 

Nos seis capítulos finais passam-se em revista muitas das funções desempenhadas por dispositivos electrónicos, como a 
rectificação, a amplificação e a modulação, fundamentais em sistemas de comunicação, aparelhagem de medida e tantas 
outras aplicações. * 

NOÇÕES DE ELECTRÓNICA, pelos Eng.” Armando Cardoso e Alexandre Romeiras, é o 23: volume da NOVA BIBLIOTECA 
DE INSTRUÇÃO PROFISSIONAL, uma colecção que se destina a publicar volumes portáteis e a preços acessíveis, tratando Os 
assuntos por forma a colaborar com o leitor na solução dos problemas da sua vida profissional 

Procura-se sintetizar a matéria sem prejuízo, contudo, da clareza e da sua essência. 

  
PREÇO s0s00 

VOLUMES PUBLICADOS: 
ANTÓNIO RIO DE JANEIRO 

INDÚSTRIA DE SABÕES E SABONETES 
GERT LINDER 

COMO OBTER BOAS FOTOGRAFIAS 

Eng ARMANDO CARDOSO 
ELECTROTECNIA - Livros 1, Ile Ill — PERIGOS DA ELECTRI- 
CIDADE — MANUAL DO FUNDIDOR - Livros | e | — FOR- 
MULAS E TABELAS DO ELECTROTÉCNICO - Livros |, Il e Ill 
— SOMBRAS E PERSPECTIVAS — ELEMENTOS DE GEOME- 
TRIA DESCRITIVA — MANUAL DE CERÂMICA — MANUAL 
DE GALVANOSTEGIA E GALVANOPLASTIA, 

Arq: MANUEL DA ROCHA CASQUILHO 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — MANUAL DE EDIFICA- 

ÕES, 
JOÃO DE SOUSA DUARTE 

MANUAL DE SOLDADURAS 
F. DE CARVALHO HENRIQUES 

PUBLICIDADE PARA O PÚBLICO 

Dr. WILLIAM G. G. KENNEDY 
CARTAS COMERCIAIS: INGLES, PORTUGUES, ALEMÃO, 
FRANCES E ESPANHOL 

Prof. ALDO PAVARI . 
QUEBRA-VENTOS 

ROGÉRIO LAZARO PEREIRA 
PROBLEMAS DE TRIGONOMETRIA E TOPOGRAFIA 

  

   


