


GRUPO DE 
COMUNICAÇÃO 
NOVEMBRO
O Grupo de Comunicação Novembro, com as 

chancelas Editorial Novembro, Edições Cão Menor 

AV Conteúdos Editoriais e WindBalance, para além 

da edição de livros e documentários biográficos e 

culturais, tem desde 2006 realizado eventos culturais 

multidisciplinares de grande projeção nacional e 

internacional, nomeadamente a ESCRITARIA, o 

CONCELHO DE ESTADO, o PLAST&CINE, o TERRA 

JUSTA, o FFIL – Freixo Festival de Literatura e o 

Festival Literário de Bragança.



Aqui fizemos isto! Façam vocês agora 

outras coisas (...) Iniciativas culturais não 

faltam, mas esta tem uma originalidade 

e uma coerência que a distinguem de 

muitas outras.

José Saramago

Saio deste evento com a alma e o 

coração cheios. Muito obrigado a todos 

os que organizaram o Escritaria. Muito 

obrigado Avelina Ferraz.

António Lobo Antunes

Escritaria, uma festa da literatura.

Urbano Tavares 
Rodrigues

Um caso excepcional para a literatura 

portuguesa, uma grande acção da 

Editorial Novembro - Edições Cão Menor.

Manoel de Oliveira

Eu não tenho palavras para agradecer 

à Editorial Novembro - Edições Cão 

Menor. Este evento é um caso único em 

Portugal e eventualmente no mundo.

Mia Couto

É com muito prazer que venho 

celebrar Agustina neste tão especial 

acontecimento literário. Agradeço a 

emoção de ver as palavras tornadas 

vida nas esquinas, nas paredes e nas 

avenidas desta bonita cidade.

Inês Pedrosa

DEPOIMENTOS



Agradeço à Editorial Novembro - 

Edições Cão Menor, a oportunidade 

deste encontro e a forma empenhada 

e profissional como decorreram os 

trabalhos deste programa e sua 

concretização.

Mónica Baldaque

A generosidade, a imaginação e 

a capacidade de mobilização dos 

mentores e colaboradores do grupo 

Editorial Novembro conquistaram-me. 

Manifesto-lhes a mais grata e profunda 

admiração.  

Emília Nadal

Nunca me esquecerei destes amigos 

todos, a quem devo tanto.

José Rodrigues

Não há palavras para agradecer tudo o 

que estes  amigos me proporcionaram. 

Cruzeiro Seixas

É uma honra, é um privilégio, um grande 

prazer poder aqui, no escritaria de 

Agustina, juntando às palavras de outros 

grandes pensadores – e muitos ilustres 

escritores – as minhas muito modestas 

e apagadas, mas muito sinceras e 

apaixonadas palavras.

Maria de Jesus Barroso

Estou certo que este projecto terá um 

futuro promissor, esta é uma iniciativa 

extremamente interessante.

Mikhail Gorbachev

DEPOIMENTOS



Quero felicitar-vos pela magnífica 

exposição, que com tão bom gosto 

organizaram.

José Sócrates

I would like to express my deepest 

gratitude for hosting the Tribute to 

Mikhail Gorbachev. The opening event 

was certainly a great success, bringing 

together high-level political and 

intellectual figures. 

Alexander Likhotal

Isto é uma coisa excepcional. 

Agradeço-lhe  e a toda a sua equipa, 

as gentilezas e carinhos que me 

dispensaram. Gostei imenso de tudo. 

Tudo foi perfeito.

Mário Soares

Tive muito gosto em colaborar na 

excepcional homenagem prestada ao 

meu amigo Mário Soares. 

Almeida Santos

Foi com imensa honra e muito prazer 

que aceitei o convite da Editorial 

Novembro - Edições Cão Menor 

para estar presente nesta justa, 

merecidíssima e atempada homenagem 

ao Doutor Mário Soares.

Fernando Nobre

Muito obrigado por terem tido esta ideia 

e por terem conseguido concretizá-la 

de uma forma tão abrangente e tão 

intensiva.

Manuel Sobrinho Simões

DEPOIMENTOS



O “Plast&Cine” veio trazer para as ruas 

de Bragança mais gente. Esta cidade 

está viva. A arte serve para isto também. 

Graça Morais

Isto dá-me força para eu partir, para eu 

deixar este mundo (...), com a consciência 

de que posso ir e encontrar algum bom 

acolhimento quando for para o outro lado.

Maria de Jesus Barroso Soares

É preciso ter estofo para não se ficar 

vaidosa com esta homenagem da 

Escritaria

Lídia Jorge

DEPOIMENTOS
É bom perceber que em cidades do 

interior, como esta Penafiel, se fazem 

actividades culturais capazes de 

mobilizar um país inteiro. 

Mário Cláudio

Foi para mim muito importante fazer 

parte do Terra Justa e perceber que 

também se pode falar de causas e valores 

da humanidade sem ser em conferências 

e locais de debate fechados. O conceito 

Terra Justa aproxima da sociedade civil as 

questões humanitárias que preocupam as 

grandes organizações internacionais, das 

quais eu faço parte. 

António Guterres

No ESCRITARIA senti-me a rainha de 

Inglaterra. desde que cheguei a Penafiel 

que tropeço em mim em todas as ruas e 

esquinas, até quando olho para o céu me 

consigo ver.  Estão todos de parabéns pelo 

empenho, pela simpatia, mas sobretudo 

pelo enorme trabalho que eu dei a toadas 

as pessoas envolvidas no evento

Alice Vieira



“Nunca ninguém se tinha lembrado de 

me homenagear. Estou até inibido e 

assustado perante esta iniciativa...”

Miguel Sousa Tavares

DEPOIMENTOS
“Quando o trabalho sai do individual 

para o coletivo e é reconhecido, é o 

princípio do património, é quando o 

coletivo adere, e isso é a coisa mais 

maravilhosa para um arquiteto. E 

está a acontecer aqui. Portanto, estou 

encantado e comovido”

Souto Moura

“Isto supera o que tinha imaginado. O 

Escritaria é um exemplo de uma luta 

pela cultura, pela literatura e por todas 

as artes”

Pepetela

“A homenagem deixou-me muito feliz 

e estou verdadeiramente orgulhoso 

e comovido. Estou emocionado por 

ver todo o empenho das pessoas que 

participaram nesta cerimónia.

É por essa razão que transporto o vosso 

país no meu coração, as gentes, as 

terras, e, para mim, é uma verdadeira 

honra, um momento formidável. Sou 

verdadeiramente português de coração.”

Georges Dussaud



EVENTOS

Escritaria (2008-2018)
Homenageados:
Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina 
Bessa-Luis, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário 
de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio e Alice Vieira, 
Miguel Sousa Tavares e Pepetela

Plast&Cine (2009-2018)
Homenageados:
Emília Nadal, José Rodrigues, Cruzeiro Seixas, 
Roberto Chichorro, Júlio Pomar, Graça Morais, 
Eduardo Souto de Moura e Georges Dussaud

Concelho de Estado (2010-2011)
Homenageados:
Mário Soares, Michael Gorbachev

Green Cross International (2013-2016)

Espaço Agros (2012)

Terra Justa (2015-2017)
Homenageados:
Maria Barroso Soares, Oscar Maradiaga, António 
Guterres, Mussie Zerai, Manuela Eanes, Fundação  
Calouste Gulbenkian, Fundação Champalimaud , ONG 
Talitha Kum, ONG Médicos do Mundo, ONG Caritas 
Internationalis, ONG Amnistia Internacional, Fundação 
Pro Dignitate, Agenzia Habeshia e Comitato TRE Ottobre 

FLB - Festival Literário de Bragança 
(2018)

FFIL - Freixo Festival Internacional 
de Literatura (2017-2018)
Homenageados:
Guerra Junqueiro, Manuel Alegre e Nuno Júdice



















































































































Fomos os responsáveis pela imagem e comunica-

ção da Agros, tendo realizado já trabalhos na área 

da criação do logótipo e da imagem institucional da 

empresa, na criação da Confraria Nacional do Leite, 

da inauguração do Espaço Agros, no livro sobre os 

60 anos da empresa Agros Seis Décadas de História 

ou no filme institucional Agros - Origens e Futuro. 

Fomos responsáveis também pela comunicação do 

grupo com os media.



INTERNACIONALIZAÇÃO 
E LUSOFONIA



Demos início à internacionalização do Grupo, sob a chancela da Editorial No-

vembro, no evento de comemoração do 20.º aniversário da Green Cross In-

ternational em Genève, Suíça, entre o mês de Julho e Setembro de 2013. A 

Green Cross International deu início a esta comemoração com uma exposição 

fotográfica nas margens do lago Quai Wilson, em Genève, Suíça. Fotógrafos 

de todo o mundo participaram nesta iniciativa, com o suporte do Grupo de 

Comunicação Novembro no desenvolvimento de todo o design gráfico. 

Os trabalhos estiveram expostos durante o mês de julho em Quai Wilson e em 

setembro no Palácio das Nações Unidas. Poderá visualizar toda a exposição 

no site da Green Cross International: http://www.gcint.org/gallery/green-cross-

-photo-exhibit-geneva-2013?page=0%2C1

Desde então, a parceria entre a Green Cross International e o Grupo de Comu-

nicação Novembro tem-se mantido.



No primeiro trimestre de 2018, no âmbito do pro-
grama de geminação entre as cidades de Santo Tirso 
e Gross Umstadt, editamos o livro bilíngue PT-DE, 
Entre Espaços/Zwischenraüme, da autora/poetisa 
Alice Coutinho e estivemos presentes numa ação 
de intercâmbio cultural na Vila de Gross Umstadt e 
Heidelberg.



Em Setembro de 2017 o Grupo de Comunicação Novembro, 
sob a chancela da Editorial Novembro, iniciou um processo de 
internacionalização, tendo como objectivo iniciativas culturais 
nos países da Lusofonia.

BRASIL 
JAN/FEV e MAR 2018

. Lançamento do livro BEATRIZ E O PEIXE PALHAÇO, do encenador e dra-
maturgo, Moncho Rodriguez, no Recife, Teatro Borba Filho.

. Participação nas conferências, debate cultural, do programa JANEIRO DE 
GRANDES ESPECTÁCULOS 

. Participação nas conferências e colaboração nos espectáculos  do SEMANA 
ARTE MULHER

. Acordo de bienal SAM entre Recife e Figueira da Foz; geminação das duas 
cidades

NOV/MAI 2019

. Realização do FFIL, Festival Internacional de Literatura, em Juazeiro do Nor-
te, Ceará, Brasil.

. Atribuição do Prémio Literário Guerra Junqueiro no Brasil, em colaboração 
com a Secretaria da Cultura do Ceará.



MOÇAMBIQUE 
DEZ 2017

. Lançamento do livro N’WETI e CELESTE A MENINA COM OLHOS COR DE 
ESPERANÇA de Sónia Sultuane, na Fundação Fernando Leite Couto, Maputo

CABO VERDE 
SET/MAR 2019

. Lançamento do livro e CD de Celina Pereira na Ilha da Boa Vista, Cabo Verde
A SEREIA MÁNINA E OS SEUS SAPATOS VERMELHOS



MOVING DIASPORA
Agosto 2018
. Lançamento do livro e CD de Celina Pereira
A SEREIA MÁNINA E OS SEUS SAPATOS VERMELHOS



. A SEREIA MÁNINA e seus sapatos vermelhos, o audiolivro de Celina Pereira em Cabo 
Verde, na feira de turismo de Santiago, com Literaturas Afrikanas, na cidade da Assomada.



Novembro 2018

. Apresentação do áudio livro de Celina Pereira, A SEREIA MÁNINA E SEUS SAPATOS VERMELHOS, 
na UCCLA, União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, no âmbito da internacionalização 
da obra na Lusofonia.



S. Tomé

. Em janeiro de 2019, na UCCLA, lançamento do livro infantojuvenil da escritora Santomense 
OLINDA BEJA, SIMÃO BALALÃO, apresentado pela poetisa angolana Regina Correia e pelo 
retratista e fotógrafo Santomense José António Chambel. 



Desde 2007 que a Editorial Novembro, chance-
la do Grupo de Comunicação Novembro, tem 
vindo a desenvolver ações de âmbito cultural, 
que, sendo multidisciplinares, têm desenvolvido 
projetos de multiculturalidade e interculturalida-
de, em Portugal e em países da Lusofonia, no 
que respeita ao desenvolvimento sustentável no 
sector da cultura e da educação.

Educar tem sido o objetivo pioneiro, para assim 
conseguirmos uma cidadania mais culta e por 
isso mais positivamente interventiva.

As fragilidades dos laços sociais e familiares é 
cada vez maior e a edificação de uma socie-
dade inclusiva, solidária e verdadeiramente 
educadora será o pilar para o desenvolvimento 
sustentável humano, e, por consequência, do 
nosso planeta.

A partilha do conhecimento é cada vez mais essencial; e 
é junto das sociedades mais carenciadas que pretendemos 
intervir através de ações de formação no âmbito da leitu-
ra, da escrita e dos direitos humanos, promovendo o gosto 
pelo conhecimento, como único veículo para o progresso 
do Homem, de forma sustentável. 

Através da associação sem fins lucrativos Novembro Edu-
ca , fundada em 2018, pretendemos desenvolver ações 
nos países de expressão de Língua Portuguesa, através de 
apresentações de livros, com atividades lúdicas, que pas-
sam por contadores de histórias, circo, teatro, música, entre 
outros momentos capazes de captar a atenção de crianças 
e adolescentes e promover junto deles o interesse pela sua 
cultura e a sua valorização, conduzindo-os a elaborar e 
coordenar projetos, tais como a construção de bibliotecas, 
escolas e centros de formação para adultos, que a Associa-
ção ajudará a concretizar através da doação de livros, mate-
rial escolar e ações de formação.

A NOVEMBRO EDUCA PRETENDE NAS 
SUAS AÇÕES:
DIRIGIR… ENCAMINHAR E DOUTRINAR 
PARA A CIDADANIA - Interligar os direitos 
e deveres, pois só o respeito e cumprimento de 
ambos contribuem para uma sociedade mais 
equilibrada e justa.

Ler e imaginar são duas das três portas princi-
pais — a curiosidade é a terceira — por onde se 
acede ao conhecimento das coisas. Sem antes 
ter aberto de par em par as portas da imagina-
ção, da curiosidade e da leitura — não esqueça-
mos que quem diz leitura diz estudo—, não se 
vai muito longe na compreensão do mundo e 
de si mesmo.

In Cadernos de Lanzarote, de José Saramago



NOSSAS EDIÇÕES / LIVROS







Avelina Ferraz
EDITORA
Promotora Cultural da Lusofonia
CEO FOUNDER EDITORIAL NOVEMBRO
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4760-162 Vila Nova de Famalicão
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