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Dicionario Ingles Portugues
Este dicionário jurídico é um material de consulta para o leitor de contratos e documentos internacionais. Os termos
apresentados contêm não apenas a tradução do inglês para o português, mas também explicações sobre institutos
jurídicos, exemplos de cláusulas nas quais são empregados, e modelos de contratos e títulos de crédito. Essa
metodologia foi adotada objetivando evitar que o termo seja empregado de forma inadequada ou traduzido de maneira a
não retratar o sentido do texto original ou da negociação desenvolvida.
Sinopse O novo Dicionário de Inglês-Português e Português-Inglês, da colecção Modernos, foi elaborado para responder às
necessidades específicas do estudante, do profissional e do público em geral. Com mais de 60 000 entradas, esta obra regista
léxico actual e de uso corrente, como anti-virus, audiobook, B2B, chocotherapy, dumpbin, flexicurity, MP3 podcast, bem como
vocábulos próprios do inglês americano e termos do Brasil. Mais de 160 000 traduções estão apresentadas de forma clara e
rigorosa, de modo que o utilizador encontrará, não apenas o vocabulário corrente e técnico de diversas áreas, mas igualmente
expressões comuns do quotidiano e frases feitas. A indicação das principais preposições regidas pelos verbos contribui para um
uso correcto do inglês falado e escrito. Inclui também informações de cunho enciclopédico e gramatical, que contribuem para
enriquecer e ampliar o conhecimento lexical do utilizador. Esta obra possui vários anexos de fácil consulta: Modelos de redacção
de cartas, Numerais, Unidades de medida, conjugação de Verbos Irregulares, Nomes geográficos e Mapas. Com um formato
muito prático, contém ainda um CD-ROM com a versão electrónica do dicionário. É, sem dúvida, uma valiosa ferramenta de
consulta e um auxiliar imprescindível para quem pretende exprimir-se correctamente em inglês. Uma obra editada pela Porto
Editora, especialista em Dicionários.
Pequeno dicionário inglês - português de: Anatomia, Ezoognósia, Fisiologia, Zootecnia e Tecnologia dos Produtos Animais.

This edition of Collins Portuguese Pocket Dictionary includes: cultural entries which give detailed information on aspects of
Brazilian and Portuguese life; special treatment of basic vocabulary items and clear signposting of meanings and context to give
the user extra help translating the most essential vocabulary; and fully updated wordlists incorporating all the latest developments
in the Portuguese and English language. Extensive coverage is given of both contemporary Brazilian and European Portuguese.
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