Culturethèque
A Culturethèque é uma plataforma digital a que pode aceder a qualquer momento, a partir de
todos os países do mundo, excepto França. Este portal digital das instituições culturais
francesas no estrangeiro oferece-lhe muitos recursos para download ou para consulta online.
O que pode encontrar no portal Culturethèque?
No que diz respeito à literatura, irá encontrar obras produzidas e publicadas pela Hachette FLE,
Clé International e Didier Editions, Samir Éditeur, editor de livros de áudio em francês, Izneo
para banda desenhada, Dadoclem para banda desenhada bilingue, Feedbooks para ler os
seus clássicos favoritos, Dilicom para descobrir a actualidade literária ou ainda Storyplay’r
para os mais pequenos.
Terá acesso à imprensa com a ePresse, podendo folhear inúmeros jornais e revistas diários
(limite de 15 títulos de imprensa por mês).
Pode também aprender com os web-documentários e vídeos científicos do Blob, uma revista
em formato vídeo, explorar os módulos de auto-formação em francês da Tout Apprendre, ouvir
podcasts da France Culture e assistir a filmes de animação para crianças através da Takorama.
No campo musical, poderá armar-se de boas vibrações com o musicMe e o seu catálogo de 700
selos independentes.
Quem pode aceder e como?
Todas as pessoas podem aceder aos conteúdos da Culturethèque de forma gratuita durante 3
semanas, bastando para tal criar uma conta no portal.
No entanto, os membros do Clube Cultural do Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM) com
inscrição válida, têm a vantagem de poder aceder de forma gratuita ao portal pelo período de
tempo alargado de 1 ano.
Pode aceder à sua conta Culturethèque a partir do seu computador, tablet ou celular pessoal,
ou ainda a partir dos computadores e tablets disponibilizados na Mediateca do CCFM.
Como criar a sua conta?
Para criar a sua conta aceda à página www.culturetheque.com/MOZ/register.aspx e preencha
o formulário disponibilizado. Este registo irá dar-lhe acesso à plataforma de forma gratuita por
um período de 3 semanas.
Para alargar o período de utilização gratuita do portal até 1 ano deverá validar a sua inscrição
enviando um email para mediatheque@ccfmoz.com. Não se esqueça que é necessário ser
membro do Clube Cultural para poder usufruir desta vantagem. Caso ainda não seja membro,
pode fazê-lo inscrevendo-se na recepção do CCFM, durante as horas normais de abertura do
centro, ou directamente no nosso website.
Se estiver a encontrar dificuldades na criação e validação da sua conta no portal dirija-se à
Mediateca onde poderemos ajudá-lo neste processo.
Para mais informações, contacte-nos pelo e-mail mediatheque@ccfmoz.com
Ou pelos números 82 301 8000/10
Boa descoberta!

