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SPAIN AND PORTUGAL
DP 501-900 > Portugal

1820: Liberalismo em Portugal
Albuquerque, Rui
1 ed.
Ideia-Fixa, 2020
238 p.
9789898906540
$ 26.00

palco das duas batalhas mais importantes desta
época, a Batalha de Almoster e a Batalha da
Asseiceira, que viriam a criar as condições
determinantes para o fim do Antigo Regime em
Portugal. Santarém sofreu, naturalmente, um período
crítico de grande agitação social, económica e
política, e este livro retrata os impactos da Guerra
Civil no quotidiano desta região, nos anos de 1833 e
1834.<br>Uma contribuição precisa e fina para a
compreensão da História política e militar das lutas
liberais.

Viajar com os Reis de Portugal
Este livro, a que demos o nome de 1820 - O
Liberalismo em Portugal, pretende conhecer em que
consistiram, nas suas raízes filosóficas, históricas,
ideológicas e factuais, essas duas tão diversas
tradições liberais - o liberalismo anglo-saxónico e o
liberalismo francês, procurando entender como, em
que medida e por via de que acontecimentos, factos e
personagens influenciaram elas o primeiro
liberalismo português, nesse período da nossa
história que vai da Regeneração do 24 de Agosto de
1820 à Regeneração de Rodrigo da Fonseca
Magalhães e de Fontes Pereira de Melo.

A Guerra Civil Portuguesa
Rita, Fernando Manuel da
Silva
1 ed.
Guerra e Paz, 2020
192 p.
9789897025341
$ 23.00

A crise sucessória de 1822 foi o gatilho de um dos
períodos mais turbulentos da história de Portugal, e a
Guerra Civil entre liberais e absolutistas, um dos
mais importantes episódios político-militares em
território nacional. Mas a história das guerras, como
é sabido, não se faz apenas de homens; também os
lugares são elemento activo no seu desenrolar,
carregando
a
marca
indelével
dos
acontecimentos.<br>A antiga vila de Santarém foi

Pedras, Miguel Ribeiro
1 ed.
A Esfera dos Livros, 2020
240 p.
9789896268848
$ 27.50

No início do século XIV, o rei D. Dinis e a rainha
Santa Isabel deslocaram-se a Aragão para mediar um
conflito que opunha este reino ao de Castela. Eram
mais de mil os homens e mulheres que
acompanhavam os soberanos portugueses por terras
de Castela e Aragão, a maior comitiva que alguma
vez se vira na Ibéria. Em 1425 seria a vez de o
infante D. Pedro, filho de D. João I e de D. Filipa de
Lencastre, partir para uma viagem pela Europa que
duraria 3 anos. Durante a sua estada em Inglaterra o
príncipe português mediou um conflito entre o conde
de Gloucester e o bispo de Beaufort, que poderia ter
resultado numa guerra sangrenta. Em 1854 D. pedro
V realizou um périplo pela Europa com o objectivo
“de melhor me habilitar a dirigir depois os destinos
do povo que eu devo reger”, como escreveu no seu
diário.
Na
bagagem
trouxe
ideias
de
desenvolvimento, nomeadamente o seu forte
incentivo à proliferação da linha férrea em Portugal.
D. Carlos, em 1901, viajou para Inglaterra para estar
presente no funeral da rainha Vitória e, em 1907, o
herdeiro do trono D. Luís Filipe viajou para África,
naquela que foi a primeira viagem oficial de um
membro da família real a este continente. Num
momento em que Portugal estava no centro da
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polémica por ainda praticar a escravatura nas suas
colónias, apesar de aquela ter sido abolida em 1869,
o príncipe partia com o intuito de apaziguar a
contestação. Em 1909 o último rei de Portugal
realizou a sua primeira viagem ao estrangeiro, com o
propósito subliminar de encontrar uma noiva. Estas
são apenas algumas das viagens da família real
portuguesa retratadas neste livro inovador e único.
Como viajavam os reis de Portugal, com que
objectivo, por que meios, quem os acompanhava,
qual a importância destas jornadas para a política,
diplomacia, cultura e desenvolvimento do país? Se
algumas viagens eram viagens de lazer, outras
revestiam-se de um cariz diplomático e
marcadamente político. O historiador Miguel Ribeiro
Pedras, numa escrita fluída e recorrendo a mapas e
ilustrações, leva-nos a viajar com os monarcas
portugueses ao longo de seis séculos de História.

portuguesa, cujos primórdios foram marcados pelo
colapso imperial, pela independência do Brasil e pela
vitória do liberalismo em 1834, depois de arrastados
conflitos. Tratou-se não apenas de uma rutura
política, mas também do triunfo de uma nova
conceção da organização da sociedade. Os contextos
e limites da sua concretização, bem como as reações
que suscitou, constituem, em boa medida, a matéria
tratada neste volume.<br>Ao longo de cinco
capítulos, debatem-se os impactos sociais das
mudanças políticas ou, mais exatamente, de que
forma se combinaram com as transformações e as
continuidades na sociedade portuguesa.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 4997-5000 > Substance abuse

Que Nós Estamos Aqui : 12 Passos para a
recuperação
Tordo, João
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2020
(Retratos da Fundação)
72 p.
9789899004054
$ 5.50

SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 50-981 > By region or country

História Social Contemporânea : Portugal
1808-2000
Monteiro, Nuno Gonçalo (ed.)
Pinto, António Costa (ed.)
1 ed.
Editora Objectiva
Fundación MAPFRE, 2020
288 p.
9789896659684
$ 25.50

Ao longo da época contemporânea, sobretudo do
século XX, foi aos indicadores sobre a sociedade que
mais se recorreu quando se pretendeu destacar o
atraso ou desfasamento português face a outros
países europeus. Invocava-se então a elevadíssima
mortalidade infantil, as altas taxas de analfabetismo
ou a persistente emigração para identificar as
arrastadas
maleitas
portuguesas,
cuja
responsabilidade se atribuía, sobretudo, ao regime
político, em particular ao Estado Novo.<br>Este
volume procura responder a essas interrogações,
oferecendo um retrato analítico e cronologicamente
fundamentado da história social contemporânea

Parar a compulsão para beber, usar ou consumir é
possível. Quando o abismo da dependência parece
não ter fim, há trilhos alternativos a percorrer, em
reuniões entre semelhantes e à margem da vida
quotidiana. Este livro abre uma janela excepcional
para a realidade desses caminhos de esperança: os
grupos de recuperação de dependências em
Portugal.<br>Com origem nos EUA na década de
1930, os Alcoólicos Anónimos tornaram-se o
modelo e o paradigma dos grupos de Doze Passos,
que recorrem desde então a um programa espiritual,
não-religioso, para recuperar aqueles que não o
conseguem fazer sozinhos.<br>A partir de
entrevistas, experiências, literatura e uma pesquisa
profunda sobre as adicções, o escritor João Tordo
constrói um retrato fidedigno e tocante do problema
da dependência, das suas possíveis soluções e da
compaixão que acompanha a opção por novos modos
de vida.
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SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Memórias Escolhidas
Lopes, Domingos
1 ed.
Guerra e Paz, 2020
200 p.
9789897025303
$ 22.50

Prisões
Frois, Catarina
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2020
(Retratos da Fundação)
128 p.
9789899004078
$ 5.50

Sabemos que as prisões servem para fechar, retirar
de circulação da vida comum, quem pela sua conduta
demonstrou não ter direito a viver em liberdade.
Contudo, embora seja apresentado como uma forma
humanista de punição, assente na disciplina e na
reabilitação do indivíduo, o actual modelo
carcerário-punitivo suscita cada vez mais questões,
desafios e problemáticas. Existem hoje, em Portugal,
49 estabelecimentos prisionais, com graus de
complexidade de gestão elevado e médio, ocupados
por quase 12 mil pessoas, com uma percentagem de
mulheres inferior a 5 por cento. Ao longo de dois
anos, a autora deste livro visitou algumas prisões
portuguesas, para compor neste livro a descrição e
contextualização de uma realidade pouco conhecida,
e até escamoteada.<br>Para que servem de facto as
prisões? Que resultados se aferem após o
cumprimento de uma pena? Como são estes espaços
físicos, que pessoas os ocupam e qual é o seu
quotidiano? Eis aqui o retrato de um pequeno mundo
fechado à força dentro de si mesmo.

Domingos Lopes traz-nos as memórias de militância,
num livro de grandes revelações.<br>Viveu dia a dia
com Cunhal nos governos provisórios, aprendeu a
comer papéis na PIDE. Foi dirigente do PCP. Saiu ao
fim de 40 anos denunciando o rumo. Memórias de
um militante sem partido.<br>Da infância numa
pequena aldeia de gente pobre e remediada aos dias
de aflição e horror, com a expulsão da Universidade
de Coimbra, a prisão em Caxias e o momento em
que comeu papéis para proteger os camaradas,
Domingos Lopes tece as memórias de uma vida
coerente com o rumo traçado.<br>Militante do
Partido Comunista Português durante 40 anos, fala
sem tabus das lutas académicas de Coimbra e
Lisboa, do percurso na União dos Estudantes
Comunistas, do trabalho no gabinete do ministro
Álvaro Cunhal enquanto secretário nos governos
provisórios e das responsabilidades políticas como
quadro do PCP: foi dirigente da Secção
Internacional, até às sérias divergências e ao
abandono do partido.<br>Relata ainda episódios de
uma vida cheia de histórias por contar, como as
visitas à Coreia do Norte, à Mongólia e a Nova
Iorque ou o encontro com Nelson Mandela após a
sua libertação. «Por todo o mundo andei com o ideal
às costas. E por cá andarei, como um mochileiro.»
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LAW. PORTUGAL
KKQ 0-4999 > Portugal

Arbitragem Voluntária : Uma Introdução
Oliveira, Elsa Dias
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais universitários)
300 p.
9789724082738
$ 43.00

No presente texto, visa-se dar uma perspetiva global
da arbitragem voluntária. Começa-se por fazer um
enquadramento geral da arbitragem, sublinhando os
elementos que a caracterizam, as vantagens e as
desvantagens que lhe estão associadas, as fontes
relevantes na sua regulação e a sua delimitação face
a outros meios alternativos de resolução de
litígios.<br>De seguida, são tratadas as questões
respeitantes à convenção de arbitragem, aos árbitros
e ao tribunal arbitral, à competência, às partes e
terceiros, às providências cautelares e ordens
preliminares, ao processo arbitral, à decisão arbitral,
à sua anulação e à execução da decisão
arbitral.<br>Por fim, são trabalhadas as matérias
respeitantes à arbitragem internacional e ao
reconhecimento e à execução das sentenças arbitrais
estrangeiras.

Droga : Notas, Doutrina, Jurisprudência,
Legislação Conexa
Lobo, Fernando Gama
1 ed.
Almedina, 2020
(Legislação anotada)
726 p.
9789724083124
$ 43.00

Trata-se de uma compilação das principais leis e da
legislação conexa, que regulam o consumo e o
tráfico de drogas, levada a cabo pelo autor,

decorrente da sua experiência de mais de trinta anos
de trabalho nos tribunais, como magistrado do
Ministério Publico.<br>No livro, o autor anota e
comenta o articulado do DL 15/93 de 22-01 (regime
jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes) e o
articulado da L 30/2000 de 20-11 (regime jurídico do
consumo de estupefacientes) regista a doutrina e
jurisprudência mais significativas, a que faz acrescer
as leis conexas mais utilizadas (algumas com notas
breves) além de fornecer ainda um conjunto de
apontamentos sobre institutos penais mais aplicáveis
no domínio das leis da droga, como, concurso de
normas, prova pericial, revistas, buscas, escutas
telefónicas, depoimentos em audiência, prisão
preventiva, etc.<br>Trata-se de uma obra essencial
para o jurista penal, que aqui encontra, um bom
ponto de partida, para a resolução dos problemas que
se lhe depara nesta específica área do direito.

Manual de Direito da Família
Oliveira, Guilherme de (ed.)
Ramos, Rui Moura (ed.)
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais universitários)
644 p.
9789724082967
$ 50.00

O Manual de Direito da Família contém uma
exposição sobre os temas essenciais de todo o direito
da família, incluindo os que contendem com a sua
aplicação
às
situações
jurídicas
plurilocalizadas.<br>São ainda apresentados os
sumários de vários casos julgados pelos tribunais
superiores.<br>Como Manual que é, tem de ser
tecnicamente rigoroso e conciso; deve mostrar uma
panorâmica de toda a área científica em causa, mas
não pretender ensinar tudo; tem de centrar-se nos
quadros legais e na formação teórica, mas abrindo
janelas para a vida prática.<br>O livro dirige-se aos
estudantes dos 1.º e 2.º ciclos; mas também tem a
pretensão de satisfazer os profissionais do Direito
que procurem recordar com facilidade os regimes
legais e as discussões que eles suscitam
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Patrocínios, Escândalos e Factos Puníveis de
Paulo de Sousa Mendes
Mendes, Paulo de Sousa
1 ed.
Almedina, 2020
(Opúsculos)
82 p.
9789724083056
$ 15.00

O crime de recebimento indevido de vantagem
abrange as situações em que o particular oferece,
promete ou concede ao funcionário uma vantagem
para o exercício da função, sendo punível com prisão
até três anos ou multa.<br>A lei penal portuguesa
inspirou-se diretamente na lei alemã. O que merece
ser destacado nesta norma incriminadora é o facto de
não se exigir que a vantagem se destine à
gratificação de ações ou omissões concretas por
parte do funcionário, bastando que haja uma conexão
genérica com o exercício da função.<br>Ora, a
aplicação desta norma incriminadora pelos tribunais
alemães não tem sido isenta de dificuldades. Nada
melhor do que analisar então os casos da
jurisprudência alemã, a fim de antecipar as
dificuldades no tocante à aplicação deste recente tipo
de crime da lei portuguesa.

Teoria da Constituição
Miranda, Jorge (19411 ed.
Almedina, 2020
354 p.
9789724083445
$ 50.00

)

A Constituição (a Constituição em sentido moderno),
tem de compreender se no âmbito do movimento
jurídico político chamado Constitucionalismo, cuja
síntese se encontra no art. 16.º da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão de
1789.<br>Todavia, muitos regimes políticos

nascidos no século XX, embora também dotados de
Constituição formal, afastaram se dessa matriz.
Donde a necessidade de considerar o conceito de
Constituição material, aquela que traduz a ideia de
Direito de cada regime político. e de distinguir poder
constituinte material e poder constituinte formal,
com os seus limites.<br>Um lugar relevante ocupa a
análise das normas constitucionais: princípios e
normas regras, conceções doutrinais, classificações;
e, mesmo quanto às normas não exequíveis por si
mesmas, a postulado da sua aplicabilidade
imediata.<br>A terminar, estudam se a interpretação,
a integração e a aplicação das normas
constitucionais, incluindo as vicissitudes da sua
caducidade.

Uma Constituição, Dois Sistemas? : Direitos de
liberdade e direitos sociais na Constituição
Portuguesa
Novais, Jorge Reis
1 ed.
Almedina, 2020
(Manuais universitários)
234 p.
9789724083391
$ 43.00

LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Nuevas tecnologías y derecho : retos y
oportunidades planteados por la inteligencia
artificial y la robótica
Sánchez-Urán, Yolanda (ed.)
Grau Ruíz, María Amparo
(ed.)
1 ed.
Juruá, 2020
282 p.
9789897126307
$ 43.50

El libro Nuevas Tecnologías y Derecho: Retos y
Oportunidades Planteados por la Inteligencia
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Artificial y la Robótica, es fruto de la cooperación
entre la Facultad de Derecho de la UCM y el Centro
de Estudos da Associação dos Juízes Federais de São
Paulo e Mato Grosso do Sul – AJUFESP, que a lo
largo de estos años han organizado seminarios
internacionales anuales, con el objetivo y finalidad
de analizar cuestiones interdisciplinares bilaterales,
España y Brasil, que ocupan y preocupan a todos los
operadores jurídicos de ambos países.
Desde una visión interdisciplinar jurídica, en el
contexto internacional y europeo, se analizan los
efectos de la robotización y la inteligencia artificial
en el Derecho, atendiendo especialmente al nivel de
complejidad y rapidez que presentan estos avances
tecnológicos en los diferentes sectores de la vida
social y económica y su proyección en la resolución
de los problemas jurídicos que se suscitan; sean estos
desde una perspectiva material o procesal, y en este
caso, atendiendo a los conflictos jurídicos planteados
a jueces y tribunales y al uso de estas nuevas
tecnologías en las tareas jurisdiccionales.
Los temas abordados en el estudio se aglutinan en
diferentes capítulos en los que, sucesivamente, se
tratan, entre otros, la Relación Robótica-Derecho,
como cuestión preliminar para fijar los rasgos y
puntos de partida; Nuevas Tecnologías, Robótica y
Fiscalidad; Economía Digital, Trabajo y Protección
Social; Protección de Datos y Ciberdelicuencia; y
Robotización, IA y Poder Judicial. Se cierra con un
epílogo sobre balance y prospectiva, en el que se
reflexiona sobre la adaptación del mercado de
trabajo y de la fiscalidad ante los retos jurídicos,
económicos, éticos y sociales planteados por la
robótica y por la IA.

ROMANCE LITERATURES
PQ 9000-9999 > Portuguese literature

A Dança dos Ossos : Antologia do Conto
Gótico Luso-brasileiro
Lourenço, Ricardo (ed.)
1 ed.
E-primatur, 2020
(Livro B)
664 p.
$ 30.00

Autores antologiados: Eça de Queirós, Alexandre
Herculano, Camilo Castelo Branco, Alberto Osório
de Vasconcelos, Raul Brandão, Fialho de Almeida,
Ana de Castro Osório, Florbela Espanca, Álvaro do
Carvalhal, Júlio César Machado, Beldemónio,
Manuel Teixeira Gomes, Mário de Sá-Carneiro,
Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Júlia
Lopes de Almeida, Inglês de Sousa, Rodolfo Teófilo,
Alberto Rangel, Afonso Arinos, Medeiros e
Albuquerque, Aluísio Azevedo, Thomaz Lopes,
Machado de Assis, João do Rio, Gonzaga Duque,
Humberto de Campos.

A Melhor Máquina Viva
Gardeazabal, José
1 ed.
Companhia das Letras
(Portugal), 2020
304 p.
9789896659660
$ 25.50

Anders Kopf é um jovem aspirante a escritor que
decide mergulhar na pobreza por um ano e afastar-se
de um passado doloroso. É um exercício temporário
cujo objectivo é melhorar a literatura. Com os seus
novos companheiros faz um batismo de pobreza,
pratica roubos colectivos em matadouros, partilha
refeições suspeitas e sofre injustiças pedagógicas.
Durante todo esse tempo, reescreve a sua própria
história de orfandade e de crime.<br>Eeva Wiseman
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é uma bela capitalista que herdou do pai um antigo
matadouro, relíquia macabra do século XX.
Administra com agilidade maternal o seu império de
negócios, na sombra voraz da globalização, ao
mesmo tempo que ressuscita da ressaca de um
grande acidente e de um desaparecimento
absoluto.<br>O que têm Kopf e Eeva a oferecer um
ao outro? Entre o amor e a amizade, qual a melhor
máquina? A liberdade e o sexo; a pobreza e a
abundância; o triângulo homem, mulher, animal, são
estas as várias máquinas modernas que alimentam a
literatura.

Asas de Saturno
Cantinho, Maria João
1 ed.
Editora Exclamação, 2020
196 p.
9789895453184
$ 23.00

A sua alma não conhecia sossego. À medida que o
representava, procurando destruí-lo, erradicá-lo da
sua imaginação e memória, parecia abrir-se, então,
uma nova clareira, convocando uma infinidade de
visões que se confundiam com as representações.
Finalmente, entorpecido pelo cansaço e pelo delírio,
Gabriel escreveu numa folha de papel: de espelho em
espelho.

O Último Mugido
Almeida, Germano
1 ed.
Caminho, 2020
344 p.
9789722130264
$ 27.50

Este é o seguimento de O Fiel Defunto, o anterior
livro de Germano Almeida, que tinha acabado com o
assassínio do escritor pelo seu melhor amigo. Neste,
a sua mulher, Mariza, vai regressar da América para
executar o testamento do escritor, nomeadamente a
sua cremação pública numa praça do Mindelo.

Sobre Voar o Tempo
Teixeira, Álvaro Leonardo
1 ed.
Lema d'Origem Editora , 2020
(Poiesis)
78 p.
9789898890429
$ 14.50

Poemario.
THERAPEUTICS. PHARMACOLOGY
RM 1-931 > Therapeutics. Pharmacology

No Olhar da Voz Materna... : A musicoterapia,
o feto e o bebé
Carvalho, Eduarda
1 ed.
Climepsi Editores , 2020
222 p.
9789727963775
$ 31.50

No Olhar da Voz Materna pretende contribuir para o
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conhecimento científico acerca da origem da
musicalidade comunicativa como base primordial da
musicoterapia perinatal.

ANIMAL CULTURE
SF 411-459 > Pets

Cobras, Lagartos e Baratas : Os melhores
amigos do Homem?
Soares, Ana Daniela
1 ed.
Fundação Francisco Manuel
dos Santos, 2020
(Retratos da Fundação)
100 p.
9789899004092
$ 5.50

NURSING
RT 1-120 > Nursing

Enfermagem de Saúde Comunitária e de
Saúde Pública
Melo, Pedro
1 ed.
Lidel, 2020
(Lidel Enfermagem)
170 p.
9789897524776
$ 29.00

A Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde
Pública, enquanto área individualizada na disciplina
de Enfermagem, tem uma longa história nos
cuidados aos grupos, às comunidades e às
populações. Nesta obra, procura-se atualizar os
princípios da Saúde Pública, da Saúde Comunitária,
da Epidemiologia, do Planeamento em Saúde e da
Gestão de Programas e Projetos, enformados na
disciplina de Enfermagem, orientando os
enfermeiros para uma decisão clínica e um processo
de cuidados aos grupos, comunidades e populações,
baseados na evidência e sustentados numa base
avançada de abordagem em Enfermagem de Saúde
Comunitária e de Saúde Pública. A sua leitura
promove a liderança na Gestão de Programas e
Projetos, que são promotores do Empoderamento
Comunitário, alicerçados no Planeamento em Saúde
e Vigilância Epidemiológica. Trata-se de um livro
útil para estudantes de Enfermagem (particularmente
da área de especialização em Enfermagem de Saúde
Comunitária e de Saúde Pública), enfermeiros e
enfermeiros especialistas nesta área.

Imagine ter por animais de estimação... escorpiões,
tarântulas, tucanos, furões, macacos ou chimpanzés,
aranhas,
lagartos,
bichos-de-conta
gigantes,
formigas, baratas, leões, uma pitão com sete metros
ou um elefante-africano com quatro mil quilos de
peso. Em Portugal, há cada vez mais pessoas a optar
pela companhia doméstica de bichos exóticos, cujo
mercado está a aumentar. Porquê? O que as motiva?
Que cuidados e leis devem respeitar? Que espécies
podem ser um bom e feliz companheiro do ser
humano?<br>Neste Retrato, em conversas com
tutores, criadores, biólogos e veterinários, revela-se o
mundo surpreendente da adoção de animais exóticos
uma tendência que implica responsabilidades e, em
casos extremos, pode originar problemas ambientais
e de saúde pública, mas que pode também significar
um novo e insólito caminho na convivência entre
humanos e animais.
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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.
PUVILL LIBROS S.A.
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961

info@puvill.com ‐ www.puvill.com
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