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Em destaque - aquisição recente 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 A mutilação genital feminina (MGF) 

é uma pratica habitual em alguns países 

da península arábica, bem como em 

grande parte do continente africano, atin-

gindo, por exemplo, 91% das mulheres 

egípcias. A sua origem prende-se com 

um conjunto de valores sociais e religio-

sos, sobretudo em culturas islamizadas, 

que, em virtude de movimentos migrató-

rios, se encontram agora dissemina-

dos na Europa. 

 A obra que aqui se apresenta come-

ça por contextualizar a prática a nível 

mundial, demonstrando a complexidade 

de um problema que se estima já ter atin-

gindo, a nível global, cerca de 130 mi-

lhões de mulheres, para, em seguida, 

abordar o caso português. Neste sentido, 

para além da apresentação de dados so-

bre a prevalência da MGF em Portugal, 

são revelados os resultados de um inqué-

rito efetuado junto de homens e mulheres 

de comunidades imigrantes provenientes 

de regiões onde a MGF tem uma grande 

incidência, estudo no qual se procura 

compreender, entre outros aspetos, a 

identificação daquelas pessoas 

com aquela prática. 

 Da autoria de um conjunto investiga-

dores ligados à Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade de 

Lisboa, uma das quais esteve, no passa-

do mês de abril, na Biblioteca Municipal 

de Ponte de Sor, onde apresentou as 

conclusões de um estudo que conduziu 

sobre a violência doméstica, Mutilação 

Genital Feminina em Portugal: prevalên-

cias, dinâmicas socioculturais e recomen-

dações para a sua eliminação é uma obra 

bastante esclarecedora para todos os ci-

dadãos que se preocupam com o cumpri-

mento da Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos. 

 

Carlos Manuel Faísca 
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 Mais perto do céu   
 
Catherine Anderson. - Lisboa : Babel, 2010. 
 
Literatura 
 
 
 
Cota: 821.111(73)-3 AND 

 A orquidea & o beija-flor : sobrevoando as questões sexu-
ais dos jovens  
Ana Benasulin... [et al.] ; rev. José Pacheco e Maria José Alves. - Por-
to : Areal, 2007.  
 
Sexualidade 
 
 

Cota:  613.88 BEM 

 Os subterrâneos da liberdade  
 

Jorge Amado. - Lisboa : Planeta De Agostini, cop. 2008. 
 
 

Literatura 
 
 
 
 

Cota: 821.134.3(81)-3 AMA 

Novidades na Biblioteca 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 A mão do diabo : romance  
 

José Rodrigues dos Santos. - Lisboa : Gradiva, 2012.  
 
 

Literatura 
 
 
 

Cota: 821.134.3-3 SAN 
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 Dança comigo  
 

Patrick Swayze e Lisa Niemi. - Lisboa : Babel, 2010.  
 

Biografia 
 
 
 
Cota: 929Swayze,Patrick 

 Ser cristal : guia para utilização de cristais na cura 
 
Maria Júlia Duarte. - Cascais : Vogais & Companhia, 2010. 
 
Filosofia  

 
 
Cota: 133.2 DUA 

 O eixo da bússola  
 
Mário Cláudio ; rev. Ana Cunha. - Lisboa : Babel, D.L. 2010.  
 
Literatura 

 
 
Cota: 821.134.3-9 CLA  

Novidades na Biblioteca 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 A dietética anti-rugas  
 
Marie-Pierre Hill-Sylvestre.- Mem Martins : CETOP, 2011.  
 
Saúde 

 

 
 
Cota: 613.2 SYL 
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A saúde pública no Concelho de Coruche : instituições, agentes e doentes 

(1820-1910) / Ana Maria Diamantino Correia ; pref. Maria Antónia Lopes ; fot. 
Artur Lopes... [et al.]. - Coruche : Câmara Municipal de Coruche : Museu Munici-
pal de Coruche, 2015. - 165 p. : il. 24 cm.  
 
Cota: 94(469)"18/19" COR 
 

Manual de boas práticas : de colheita e consumo de cogumelos silvestres / 

textos e assessoria científica João Bapista-Ferreira. - [Lisboa] : Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, 2013. - 43 p. a 2 colns : il. 17 cm 
 
Cota: 582.28 MAN 
 

No labirinto messiânico de Fernando Pessoa / Manuel Ferreira Patrício. - 1a 

ed. - Sintra : Zéfiro, 2013. - 151, [3] p. 20 cm. - (Nova Águia) 
 
Cota:  821.134.3.09 PAT 
 

Kamasutra para a mulher : como fazê-la perder a cabeça / Alicia Gallotti. - Lis-

boa : Dom Quixote, 2002.  

 

Cota: 613.88 GAL  
 

Como enfrentar a dor : entender, aceitar e interpretar o sofrimento / Luciano 

Sandrin. - 2. ed. revista e renovada. - Lisboa : Paulinas, 2008.  
 
Cota: 159.92 SAN  
 

Afonso Costa / Júlia Leitão de Barros. - Lisboa : Editora Planeta De Agostini, 

2005. - 215 p. - (Grandes protagonistas de História de Portugal). 
 
Cota:  929Costa,Afonso 
 
 

Turismo e marketing turístico / Maria Olinda Marques. - Mem Martins : CE-

TOP, 2005. - 238, [11] p. : il. 23 cm. - (Hotelaria e turismo).  
 
Cota:  658.8 MAR 
 

Destaques 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Biografia 
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Noutras línguas = In other languages 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 Planet earth, here i go!  

 

Teresa Castelo. - s.l. : S.N., 2015. - 75+75 pag. 
 
Literatura Infantil| Edição bilíngue português-inglês 
 
 
 
 

Cota:  82.93-3 CAS  

 Cultura sísmica local em Portugal  
 

Ed. lit. Mariana Correia, Gilberto Carlos. - Lisboa : Argumentum, 
2015. - 80 p. 
 
 

 Arquitetura | Edição bilíngue português-inglês 
 
 
 

Cota:  728.6 COR  

 Félix de Avelar Brotero : botaniste portugais (1744-1828)  
 

Cristina Castel-Branco. - Paris : Centre Culturel Calouste Gulbenkian ; 
; Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
 

História e Botânica | Língua Francesa 
 
 
 
Cota: 58 CAS 

Biblioteca Municipal de Ponte de Sor 

Av. da Liberdade, n.º 64 – F 7400-218  

Ponte de Sor  

242 292 070  

cacgeral@gmail.com 

https://bibliotecapontesor.wordpress.com 

https://www.facebook.com/cac.pontedesor 

Nota: As novidades no catálogo da BMPS 

não correspondem, necessariamente, a no-

vidades editoriais. 

 

Fotografia da capa de Fernando Carvalho. 

 


