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formas.
SPECULATIVE PHILOSOPHY
BD 10-701 > Speculative philosophy

João Seabra : à sua maneira
Pinheiro, José Luis Ramos
Abecasis, Raquel
1 ed.
Publicações Dom Quixote,
2019
392 p. 23x15 cm.
9789722067867
$ 32.50

Rendimento básico incondicional : uma defesa
da liberdade
Merrill, Roberto ... [et al.]
1 ed.
Edições 70, 2019
(O saber da filosofia)
274 p. 21x13 cm.
9789724422572
$ 28.00

CHRISTIAN DENOMINATIONS
BX 80-4795 > Roman Catholic Church

Inquisição e cristãos-novos
Saraiva, António José
1 ed.
Gradiva, 2019
(Obras de António José
Saraiva)
304 p. 21x15 cm.
9789896169152
$ 23.50

«Alguns autores parecem dar como cousa óbvia a
justiça, imparcialidade e isenção dos juízes
inquisitoriais, e como fundamentadas, salvo prova
em contrário, as acusações que constam das
sentenças. [...] É esta uma presunção temerária,
porque o processo inquisitorial, como veremos, era
secreto, sem apelo, e deixava nas mãos dos
inquisidores o poder
praticamente absoluto e
arbitrário de condenar ou absolver. E por outro lado
o Tribunal do Santo Ofício, que vivia sobre os bens
confiscados dos réus e a quem convinha demonstrar
que o Judaísmo se multiplicava, era parte interessada
nos processos.»
Inquisição e Cristãos-Novos é, 50 anos após quatro
edições fulgurantes, a melhor introdução a um
universo kafkiano que o presente imita sob outras

Nos 40 anos de sacerdócio de João Seabra, José Luís
Ramos Pinheiro e Raquel Abecasis fazem o balanço
da vida de um homem que deixa marca na
Universidade Católica Portuguesa, no Colégio São
Tomás, nas Equipas de Casais de Nossa Senhora, no
movimento Comunhão e Libertação, no jornalismo e
na política nacionais. Um livro sobre um homem
intenso que liderou uma geração de católicos e que
interpelou a Igreja portuguesa.
HISTORY: GENERAL AND OLD WORLD
D 901-1075 > Europe (General)

A Queda do Muro de Berlim : O final da
Guerra Fria e o apogeu de um novo mundo
Guardia, Ricardo Martín de la
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2019
304 p. 23x15 cm.
9789896268749
$ 34.00

Novembro de 1989, o Mundo assistiu a um dos
acontecimentos históricos mais importantes da era
contemporânea: a Queda do Muro de Berlim. Um
retrato rigoroso sobre estes eventos que marcaram
para sempre o destino da Alemanha, da Europa e do
Mundo, ao abrir um futuro incerto, mas esperançoso,
o de um cenário radicalmente distinto da Guerra
Fria, em que os atores teriam de reconsiderar os
respetivos papéis.
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História de Portugal da Fundação da
Nacionalidade à Independência do Brasil : Da
selva urbana à natureza selvagem

SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

Mota, Carlos Alberto
1 ed.
Profedições, 2019
174 p. 18x12 cm.
9789728562793
$ 16.50

Amélia de Orleães : A rainha mal-amada
Durães, Margarida
1 ed.
Temas e Debates, 2019
376 p. 23x51 cm.
9789896445874
$ 28.00

Amélia de Orleães foi a última rainha de Portugal.
Entre o seu nascimento e a morte no exílio viveu
oitenta e seis anos repletos de momentos felizes, mas
também de desilusões e traições. A sua vida foi uma
luta contínua, espelhando um dos períodos mais
críticos da história de Por-tugal e da Europa.
Elegante, amável e culta, D. Amélia parecia ser a
esposa ideal do rei D. Carlos. Como mãe, foi uma
educadora atenta e exigente, preparando os filhos
para cargos que não exerceriam. Porém, o «ofício»
de rainha consorte foi mais além. Graças à sua
iniciativa modernizaram-se os setores da saúde
pública e da assistência social em Portugal. No ramo
das artes, devemos-lhe sobretudo a criação do Museu
dos Coches (1905).
Em 1908 presenciou o assassinato do marido e do
filho mais velho, e, no dia 5 de outubro de 1910, foi
obrigada a partir de Portugal. Faleceu em outubro de
1951, em Versalhes. Os seus restos mortais foram
trasladados para Portugal e repousam no Panteão dos
Braganças, ao lado do marido e dos filhos.

Este breve texto intitulado História de Portugal da
Fundação da Nacionalidade à Independência do
Brasil tem objetivos que importa esclarecer.
Em primeiro lugar trata-se de uma obra para uso
docente.
Em algumas licenciaturas destinadas ao ensino existe
a disciplina de História de Portugal, normalmente
ligada ao estudo da Geografia do país, no âmbito das
Ciências da Educação. Este trabalho destina-se a
facilitar o estudo dos alunos, sendo escrito de forma
simples e resumida.
Por esse motivo não houve aqui a preocupação
presente nos trabalhos de investigação em citar
explicitamente fontes. Trata-se, como já referido, de
um trabalho de síntese, embora se indique a
bibliografia fundamental usada.
Por último, o texto trata do período histórico que
termina com a independência do Brasil, em 1822. A
partir dessa data a história e posição de Portugal no
mundo seriam diferentes e esse período poderá vir a
ser tratado noutro trabalho.
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ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 4801-8943 > Labor (Wages, strikes, unemployment, labor
unions, etc.)

O movimento operário sindical no distrito de
Aveiro (1900-2016)
Almeida, Quim
1 ed.
Página a Página, 2019
334 p. 20x14 cm.
9789728140762
$ 22.00

Quim Almeida, que foi Coordenador da União dos
Sindicatos de Aveiro, junta neste livro o seu
conhecimento por experiência própria aos estudos
que tem feito, detalhando aqui avanços e recuos
desde a formação das associações de classe no início
do século até à situação actual de luta e resistência,
passando por grandes e históricas batalhas do
movimento operário do distrito.
COMMERCE
HF 5001-6182 > Business. Business administration

Aplicaciones matemáticas para la toma de
decisiones empresariales en entornos
Vallespín Pérez, David (dir.)
Gil Lafuente, Anna María
(ed.)
1 ed.
Juruá, 2019
(Economía y empresa)
104 p.
9789897125911
$ 20.00

psicología y la organización. Sin embargo, aspectos
como la incertidumbre merecen una aproximación
más profunda. Múltiples investigaciones se han
desarrollado para tratar la toma de decisiones en
incertidumbre a partir de la lógica difusa. Estas
metodologías permiten parametrizar el razonamiento
aproximado, la intuición, la jerarquización y la
ordenación. Una de estas aproximaciones tiene que
ver con el operador de la media ponderada ordenada,
método este que nos permite agregar, ordenar,
relacionar y diferenciar de la información.
Este estudio monográfico muestra diversas
metodologías para tratar la incertidumbre ante
diversos problemas de toma de decisiones en la
gestión empresarial. Los temas tratados están
relacionados con el pronóstico de ventas, pronóstico
de tipo de cambio, gestión del riesgo empresarial,
solución de conflictos, nivel de transparencia y
selección de oportunidades empresariales. Cada uno
de los casos permite mostrar diversos escenarios que
incluyen información tanto subjetiva como objetiva
en un entorno complejo. Asimismo, se muestran de
manera sencilla las etapas del proceso de decisión
con el fin de ordenar y generar un listado de
alternativas según la actitud del decisor y la
información disponible.
La presente obra presenta métodos alternativos a los
tradicionales, siendo de destacar la importancia que
tiene la información dentro de un sistema numérico,
mucho mayor que la propia de un dato para su
medición. Sus destinatarios tienen que ver con los
profesionales de la empresa, así como con los
investigadores y profesores relacionados con la
gestión empresarial y el análisis económico.

La toma de decisiones a nivel empresarial lleva a
cabo un proceso racional en el que se comprometen
recursos y configuran el conjunto de acciones a
tomar con efectos críticos que afectan el bienestar y
la supervivencia de la organización. Por lo tanto, una
decisión estratégica mostrará sus resultados con el
tiempo en base a las acciones desarrollas por esta.
Su estudio se ha dado desde la economía, la
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Voto e corporate governance : um novo
paradigma para a Sociedade Anónima

LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Maia, Pedro
1 ed.
Almedina, 2019
(Teses)
960 p. 23x16 cm.
9789724080031
$ 139.50

O âmbito da patente e a doutrina dos
equivalentes
Henriques, Samuel Dias
1 ed.
Almedina, 2019
(Estudos de Direito
Intelectual)
400 p. 23x16 cm.
9789724079547
$ 34.00

O presente trabalho versa sobre o âmbito da proteção
conferida pelo direito de patente em função do
contributo trazido pela invenção protegida ao estado
da técnica.
Analisa a relação entre as reivindicações e a extensão
da proteção, tendo em conta as diferentes tradições
jurídicas e o papel harmonizador da Convenção
Europeia sobre Patentes. Aborda também a
importância da doutrina dos equivalentes na
definição do âmbito das patentes, tal como é
entendida em Portugal e nos ordenamentos
estrangeiros de maior relevo.
Tendo em conta esta análise, propõe uma
reapreciação da função das reivindicações no Direito
de Patentes nacional e dos critérios da sua
interpretação, bem como dos pressupostos e
condicionantes da aplicação da doutrina dos
equivalentes em Portugal.
Preview available at http://www.puvill.com/

?Voto e Corporate governance ? um novo paradigma
para a sociedade anónima?, dissertação de
doutoramento apresentada na Faculdade de Direito
de Coimbra, é um estudo sobre dois temas que
sempre estiveram no centro do regime das
sociedades anónimas: o direito de voto dos acionistas
e as estruturas/mecanismos pelos quais a sociedade é
administrada e controlada (Corporate governance).
São analisados os fundamentos e as múltiplas
implicações do (ainda recente) voto por
correspondência: sobre a colegialidade e sobre a
distribuição de poder na sociedade, sobre a tutela dos
interesses específicos dos acionistas investidores.
Nessa análise, são estudados o nuclear princípio
maioritário, o teto de voto e o voto plural.
Merece particular atenção a relevância dos
investidores institucionais no novo paradigma da
sociedade anónima e das importantes alterações de
regime legal que têm ocorrido.
O estudo dialoga permanentemente com o
movimento de Corporate Governance e alguns dos
seus temas centrais ? problema da agência,
remuneração de administradores, administradores
independentes, benefícios especiais, tutela das
minorias, soft law ?, articulando perspetivas
económicas e jurídicas do respetivo regime.
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XII Congresso do Centro de Arbitragem
Comercial : Intervenções
Congresso do Centro de
Arbitragem Comercial
1 ed.
Almedina, 2019
(Obras colectivas)
192 p. 23x16 cm.
9789724079516
$ 22.00

É a reunião de dez textos que correspondem a
intervenções proferidas no XII Congresso do Centro
de Arbitragem Comercial. Os autores são
reconhecidos especialistas na matéria, que abordam
diversos aspetos dentro da temática da arbitragem
comercial.
Preview available at http://www.puvill.com/

no atual contexto educativo e social.
Este livro pode ter utilidade para todos aqueles que
desejam compreender melhor as questões da
aprendizagem e do desenvolvimento humano em
contexto educativo, na escola, na família ou na
sociedade. Valorizando os princípios da Educação
XXI, este livro poderá conduzir a ideias que nos
transportam a ideais que fazem sentir que precisamos
de um início. É isso, precisamos de um início. E isto
poderá acontecer tanto mais quanto mais formos
capazes de entender que o ensino dos números e das
letras, das línguas e das ciências, e o das artes são
importantes, mas apenas quando deixam marcas
duradouras nas pessoas como seres que
genuinamente sabem estimar os outros. E isto
acontecerá tanto mais quanto mais formos capazes
de ver que, ao nascer, tudo é imponente, seja pedra,
árvore, bicho, ave ou gente. E isto acontecerá tanto
mais quanto mais formos capazes de construir uma
nova teoria da fronteira, a teoria da fronteira sem
fronteiras.

THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
LB 1050.9-1091 > Educational psychology

Psicologia da Educação : Temas de
aprofundamento científico para a educação
XXI

FINE ARTS
N 4390-5098 > Exhibitions

Fernando Lemos Designer
Coutinho, Bárbara
De Melo, Chilo Homem
Gusmão, Nuno
1 ed.
Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 2019
240 p. 27x23 cm.
9789722727716
$ 44.00

Veigas, Feliciano Henriques
1 ed.
Climepsi Editores , 2019
592 p. 23x16 cm.
9789727963744
$ 51.50

Procurando a divulgação de conhecimento em
Psicologia da Educação — e na sequência de dois
importantes livros, um intitulado Psicologia da
Educação: Teoria, Investigação e Aplicação e outro
denominado O Ensino na Escola de Hoje: Teoria,
Investigação e Aplicação — surge o livro Psicologia
da Educação: Temas de Aprofundamento Científico
para a Educação XXI. A escrita dos diferentes
capítulos, por autores com notória experiência de
investigação e ensino na área da Psicologia da
Educação, permite encontrar temas imbricados na
realidade portuguesa e reflexões inéditas, ancoradas
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FINE ARTS
N 7475-7483 > Art criticism

A Censura e o Vandalismo na Arte

dos conceitos da vida, viviam o seu amor para
sempre e por toda a eternidade!

A eterna brevidade
Boavida, João
1 ed.
Tropelias & Companhia, 2019
p. 21x13 cm.
9789898582676
$ 21.00

Correia, Victor
1 ed.
Página a Página, 2019
158 p. 20x14 cm.
9789728140779
$ 15.00

Victor Correia, autor de uma muito diversificada
obra de divulgação nas áreas da filosofia e da arte,
questiona neste livro várias manifestações de censura
e de vandalismo na arte, no passado e na actualidade,
procurando as razões que os sustentam e colocando a
defesa da liberdade de expressão como um bem
fundamental para a criação artística.

Primeiro livro de Contos de João Boavida!

A última mulher
Garcia-Roza, Luiz Alfredo
1 ed.
Companhia das Letras
(Brasil), 2019
120 p. 21x13 cm.
9788535932379
$ 38.50

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A casa dos ecos perdidos
Santos, Maria Tereza Huertas
1 ed.
Novembro, 2019
136 p. 23x15 cm.
9789898825964
$ 18.00

(...) E quem, em noites enluaradas, ousasse
aproximar-se do velho portão, podia vislumbrar,
através do denso matagal que agora crescia, dois
vultos de mãos dadas passeando calmamente no
parque. Ele, de aspecto grave e ponderado, e ela,
figurinha grácil, que realçava pela brancura das suas
vestes imaculadas!
O povo circunvizinho dizia que eram os eternos
apaixonados que nunca se tinham encontrado na vida
senão para sofrerem o seu amor impossível, e por
natureza contrariado, e que agora, libertos, enfim,

Ratto é um cafetão da Lapa, coração do Rio de
Janeiro, que, acompanhado de seu sócio, Japa,
consegue tirar uma pequena fortuna todo mês.
Quando um violento policial resolve chantageá-lo,
querendo abocanhar parte do quinhão, Ratto precisa
desaparecer dali e arranjar um jeito de sobreviver.
Refugiado em Copacabana, ele conhece Rita, uma
prostituta jovem e muito inteligente que vira sua
protegida, mas logo ambos se veem em meio a uma
caçada pelas ruas e becos escuros da cidade. O
delegado Espinosa, que conhece Ratto dos seus
tempos de inspetor da 1ª DP, no Centro, é forçado a
entrar no caso quando começam a surgir mulheres
mortas com requintes de crueldade. Auxiliado pelos
inspetores Welber e Ramiro, Espinosa precisa
entender quem é a mente por trás de crimes tão
brutais para impedir que Rita seja a próxima vítima.
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Girafa Apaixonada

Controle

Franca, Hannah
1 ed.
Chiado, 2019
(Bios)
162 p. 23x15 cm.
9789895246755
$ 21.00

Polesso, Natalia Borges
1 ed.
Companhia das Letras
(Brasil), 2019
176 p. 21x14 cm.
9788535932249
$ 41.00

Conhecida por sua escrita ritmada, informal e
envolvente, Natalia Borges Polesso apresenta, em
Controle, uma narrativa impactante sobre relações
homoafetivas entre mulheres, o poder do desafio e,
acima de tudo, as escolhas que precisam ser feitas
para que as pessoas se tornem quem elas querem ser.
Mesclando citações de letras da banda New Order
em seu texto, a autora escreve um romance
geracional que permanecerá na mente do leitor.
A protagonista, Nanda, é epilética. Descobriu o
transtorno ainda na infância, depois de uma queda de
bicicleta, e sua vida nunca mais foi a mesma.
Cercada de cuidado pelos pais, com medo de crescer
e sair da casca protetora fornecida por sua condição,
ela evita ao máximo o contato humano — exceto
pela amiga, Joana. Mas compartilhar o que acontece
na vida de outra pessoa não é como viver junto dela.
Nanda se pergunta até quando conseguirá manter a
rotina morna que leva. Porém, seu dia a dia será
posto em xeque quando ela finalmente se der conta
de que não viveu.

Romance autobiográfico , de narrativa leve. Roberta,
a protagonista , conta para recordar nas nossas vidas
o toque da mão de Deus, quando estávamos
empenhados em viver as nossas vidas, desejando que
fosse tudo diferente. A história nasce em Uma cidade
no litoral do Nordeste do Brasil, Recife, a Veneza
Brasileira, primeiro Porto para quem vinha da
Europa, cidade singular , que atrai a atenção , pelo
seu porto natural.
Situada no oitavo paralelo abaixo do Equador, possui
um clima tropical constante, com uma temperatura
média de trinta e dois graus, que se alterna com
períodos de chuva, que refresca aquela miragem
tropical. Em Turim e Lido degli Scacchi , uma das
sete cidades litorâneas, chamadas de Lidos de
Comacchio , do município de Ferrara.

Hoje estará comigo no paraíso
Amaral, Bruno Vieira
1 ed.
Companhia das Letras
(Brasil), 2019
360 p. 21x14 cm.
9788535932508
$ 49.50

Neste poderoso romance autobiográfico, Bruno
Vieira Amaral apaga a fronteira entre realidade e
ficção e faz da literatura o instrumento para
reconstituir um episódio de sua infância: o
assassinato de seu primo João Jorge, em 1985, num
bairro de uma periferia de Portugal. Ao rememorar o
vilarejo em que cresceu, a relação com o pai ausente
e o peso de nossa herança familiar, ele destrincha
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não apenas os acontecimentos relacionados ao crime,
mas também os elementos que constituem sua
própria história.
Um verdadeiro elogio ao poder da linguagem, este
livro ultrapassa a investigação factual ao trazer à
tona um narrador observador e inquieto, sempre
desconfiado das artimanhas da memória.

então com 10 anos, assume o papel de narrador e
personagem principal.
A história tem como cenário uma região que, pela
sua cultura, beleza e património, merece ser evocada
e é também uma homenagem aos homens e mulheres
que, ao longo do tempo, zeram dela aquilo que é.

No final, o que conta é o amor
Santos, Oliveira
1 ed.
Chiado, 2019
(Viagens na ficção)
154 p. 21x13 cm.
9789895245710
$ 21.00

Memórias de Pomarchão
Pinto, Isabel Correia
1 ed.
Chiado, 2019
(Viagens na ficção)
198 p. 23x15 cm.
9789895260188
$ 19.50

"Os olhos da alma, vislumbram a essência da vida."
Quando o Sr. Frederico Villar, proprietário da Casa
de Pomarchão em Ponte de Lima, me deu a conhecer
o interior do solar que habitava e cuja posse na sua
família remonta ao século XVI, à medida que eu
observava as peças expostas, ia ouvindo as suas
explicações: aquele é o retrato da minha mãe e da
minha tia..., este é o brasão da minha família...,
passávamos aqui as férias de verão..., já várias
pessoas escreveram sobre a casa, por ser um edifício
classi cado e porque o meu antepassado que no
século XVIII, mandou edi car a capela, a torre e a
varanda, foi bispo de Luanda e posteriormente do
Rio de Janeiro...
Enquanto o escutava, o meu interesse e curiosidade
aumentavam e, após o nal da visita ao admirar o
solar, dei por mim a pensar nas pessoas que ali
viveram, deixando memórias das suas vidas
entranhadas naquelas paredes. Recordei uma frase
dita pelo proprietário..., já várias pessoas escreveram
sobre a casa... e surgiu- me então a pergunta: «E
sobre as pessoas, alguém escreveu sobre as pessoas
que nela habitaram ou habitam?» Essa questão fez
nascer a ideia de escrever sobre as pessoas de
Pomarchão, através das lembranças que o Sr.
Frederico Villar guardava das férias de verão da sua
infância passadas naquele local. A sugestão foi bem
acolhida, tendo surgido assim esta narrativa, que
decorre no verão de 1948 e onde Frederico Villar

Tudo são histórias de amor
Cardoso, Dulce Maria
1 ed.
Tinta da China, 2019
248 p. 18x13 cm.
9789896714963
$ 22.00

Uma velha que em clausura depende do que o seu
cão fiel lhe recolhe, uma mulher que mata a sua alma
gémea, nós que nos tornamos cúmplices num
autocarro em noite de temporal, um rio que devolve
os ecos de duas crianças a quem aguarda um terrível
milagre, uma ilha onde congeminam os faroleiros e
suas zelosas esposas, um assassino a salvo na
biblioteca, uma menina desaparecida, uma mulher
intrigada pelo homem desconhecido. Um destino
chamado amor.
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Uma Manhã na Praia : Colectânea de férias
VV.AA.
1 ed.
Tecto de Nuvens, 2019
92 p. 21x14 cm.
9789895425488
$ 16.50

Esteja o leitor de férias, a chegar de férias ou a
sonhar com férias, fica o convite para aceder a esta
biblioteca de várias experiências, reunidas num só
volume, e partir à aventura. Prepare as malas para ir
em luxuosos cruzeiros, visitar cidades míticas,
apreciar a tranquilidade do mar ou da planície;
relacione-se com relatos de viagens há muito
programadas ou à circunstância de férias de algum
modo improvisadas. Reflicta sobre a natureza e sobre
estados de espírito, viaje ao passado, projecte-se no
futuro...

da luta armada contra o colonialismo português. As
imagens capturam com mestria e beleza momentos
históricos de resistência popular, as arduidades da
luta, as vitórias alcançadas, o longo processo de
organização, de consciencialização, de contínuos
debates, a camaradagem e solidariedade genuínas, a
frescura de fisionomias familiares, alinhavadas com
emoções, bravura e fé na vitória final.
Certamente que os ideais de independência, seja ela
política ou económica, de defesa da soberania e da
identidade dos povos continuam ancoradas no âmago
de cada pessoa e a inspirar gerações. Todos querem
ser os heróis das suas próprias vidas. É esse sonho e
essa determinação manifesta que esta produção da
Fundação Dr. António Agostinho Neto, reproduz.
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Agostinho Neto : da Guerrilha aos Primeiros
Anos da Independência
Conchiglia, Augusta
1 ed.
Fundação Dr. António
Agostinho Neto, 2019
240 p. il. 27x23 cm.
9789898947017
$ 29.50

Este álbum de fotografias é um mergulho na epopeia
de libertação africana na qual Augusta Conchiglia,
jornalista italiana, retrata Agostinho Neto, seus
companheiros de luta e sua família durante os anos
da luta de libertação nacional, da guerrilha e nos
primórdios da independência de Angola. As fotos
reunidas incluem uma fotorreportagem realizada em
1968 no leste de Angola, na 3ª região
político-militar, onde se desencadeou a maior parte
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Libros Españoles, Portugueses y Latin Americanos para
Bibliotecas
Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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