


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

chancelas Editorial Novembro, Edições Cão Menor, 

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, o FLB Festival Literário de 

Bragança, o SAM SEMANA ARTE MULHER, uma 

bienal entre o Brasil e Portugal e o evento OCEANOS, 

Funchal Cidade Literária.



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

“O importante quando se recebe um 

prémio de poesia de reconhecimento 

integral como este é, não é só o 

reconhecimento e a consagração 

daquilo que fizemos mas sobretudo 

aquilo que podemos fazer no futuro.”

José Jorge Letria



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 
(2018-2019)

◊ OCEANOS - Funchal, Cidade Literária 
(2019)

◊ FFIL - Freixo Festival Internacional 
de Literatura (2017-2020)
Homenageados:
Guerra Junqueiro, Manuel Alegre, Nuno Júdice, José 
Jorge Letria e Ana Luísa Amaral

◊ Semana Arte Mulher (2019)















































































































































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.



O Prémio Literário Germano Silva-Rotary 
Club de Penafiel é instituído pelo Rotary 
Club de Penafiel, e visa distinguir uma obra 
inédita de ficção (romance, conto, novela) 
com o objetivo de promover, defender 
e valorizar a Língua Portuguesa e a sua 
interculturalidade, incentivando a Criação 
Literária como veiculo de comunicação e 
liberdade de expressão ao serviço de um 
povo, o gosto pela Leitura e pela Escrita e, 
simultaneamente, homenagear o historiador, 
jornalista e escritor GERMANO SILVA.

O historiador e jornalista Germano Silva 
nasceu em 1931, num período conturbado 
entre duas grandes guerras, numa pequena 
aldeia de Penafiel, mas “quase por acidente”, 
porque a v ida dos seus pais girava, 
permanentemente, entre S. Martinho de 
Recezinhos e a cidade do Porto. Cresceu 
num ambiente marcado pela segunda 
guerra mundial e por algumas dificuldades 
financeiras. Passou por vários empregos 
antes do jornalismo, mas foi no mundo da 
imprensa que descobriu os caminhos mais 
recônditos e apaixonantes do Porto, cidade 
a que profundamente se dedicou.

O seu jeito carinhoso e de contador de 
estórias “toca” a todos aqueles que se 
atravessam no seu caminho. Da cultura ao 
desporto, do universo político ao mundo 

académico, Germano Silva é alguém que 
granjeia simpatia e admiração pelo seu 
legado. É uma pessoa das letras e da cultura. 
Autodidata, Doutor “HONORIS CAUSA” 
pela Universidade do Porto, reconhecido pela 
Câmara Municipal de Penafiel e do Porto.

Penafidelense de origem, personalidade 
singular e com um percurso de vida 
esforçado, multifacetado, impulsionado pela 
curiosidade nata de quem quer conhecer 
mais, de quem, pelas palavras, busca o real 
sentido das histórias que fazem a própria 
história, tornou-se, de forma natural, numa 
referência e exemplo a seguir para as 
gerações mais novas.

Os valores rotários do Companheirismo, 
Ética, Integridade e Diversidade estão bem 
presentes na obra de Germano Silva, tendo 
provocado de forma natural esta simbiose e 
esta conjugação de vontades para a criação 
do Prémio Literário Germano Silva-Rotary 
Club de Penafiel.

O Regulamento do Prémio Literário 
Germano Silva-Rotary Club de Penafiel, 
está disponível para todos os interessados 
nos respectivos sites oficiais:

facebook.com/rotaryclubpenafiel  
www.novembro.pt



O Prémio Literário Germano Silva
Rotary Club de Penafiel 
2018

“A cor verde: Esta obra é composta por dois contos, “Vedação” 
e “Casebre”.
No primeiro conto o leitor pode acompanhar um episódio da 
vida de um fotógrafo, que mostra que há eventos que mudam 
completamente o (seu) quotidiano.
No segundo conto o leitor pode acompanhar um episódio da 
vida de uma família que detém terras e negócios, uma família 
que esconde um grande mal, e há caminhos que são superiores 
à força dessa família.
A cor verde é uma obra que parece parte de uma espécie 
de tabela na qual a esperança e a decadência surgem 
representadas pela mesma cor.”



Jaime Soares nasceu a 14 de Janeiro 
de 1987, em Vila Nova de Famalicão. 
É licenciado em Línguas, Literaturas e 
Culturas (Português/Inglês) e mestre em 
Estudos Anglo-Americanos (Literatura 
e Cultura), pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. Em 2016, foi-
lhe atribuída uma bolsa pela Associação 
Luso-Britânica. Por um período de um 
ano, trabalhou no CETAPS (Centre 
for English, Translation, and Anglo-
American Studies), Universidade 

do Porto, ajudando a desenvolver 
actividades culturais e académicas como, 
por exemplo, seminários com docentes 
e escritores, assim como sessões de 
cinema.
Jaime Soares apresentou algumas 
comunicações em conferências no Porto, 
em Braga e em Boston (neste último 
caso, in absentia). A revista da “Don 
DeLillo Society” inclui um artigo da 
sua autoria intitulado “Don’t blame the 
players, blame the ‘system’: a systemic 
reading of Don DeLillo’s The Names” 
(2017).
Por outro lado, em 2014, Jaime 
Soares foi premiado no 1.º Concurso 
Internacional de Literatura da ALACIB 
(1.º lugar, categoria Crónica, texto 
“Caixa”), e a “Revista TriploV”, de Artes, 
Religiões e Ciências, conta com um texto 
da sua autoria que se intitula “Má rês”. 
Actualmente, trabalha na indústria têxtil, 
e lê e escreve nas horas vagas.



O Prémio Literário Germano Silva
Rotary Club de Penafiel 
2019

“Isaura Lopes, nascida no seio de uma família rica na fictícia aldeia 
transmontana de Montes Verdes, inicia o moldar da sua personalidade aos 14 
anos quando o presente de um familiar distante lhe desperta o interesse pelos 
livros e pelo conhecimento. O destino fê-la professora. A narrativa inicia-se 
no ano de 1937, num Portugal recôndito, relatando a vida numa aldeia regida 
pelas leis das tradições vividas na época. A história tem três personagens 
centrais: a professora, regente numa escola primária do Estado Novo, um 
jovem acordeonista ladrão que se vê obrigado a instalar-se com a família numa 
aldeia desconhecida para fugir do seu passado e a sétima filha de um casal de 
agricultores, cedida pelos pais para ser criada por familiares, e que cresceu no 
meio da abundância sob a opressão de uma madrinha controladora e lunática. 
Os infortúnios e motivações de uma professora deslocada do seu tempo são a 
força motriz da narrativa, baseada nas tradições de um Portugal rural e antigo, 
onde as personagens que se cruzam com os protagonistas são o espelho de 
um país que já não existe, mas cujos ecos ressoam até hoje.”



Rui Damásio
Transmontano, nasceu a 21 de Maio de 
1991 e é natural de Alturas do Barroso, no 
concelho de Boticas.
Ingressou no Ensino Superior na cidade 
de Vila Real, onde cursou e se formou 
como Médico Veterinário. Exerceu 
clínica num Hospital Veterinário no Porto 
durante dois anos, tendo de seguida 
iniciado um Doutoramento em Ciências 
Veterinárias que frequenta atualmente.
Desde sempre cresceu entre os 
livros, tendo-se iniciado no mundo da 

leitura com pequenas obras de banda 
desenhada. Enquanto crescia, aventurou-
se em géneros e obras literárias de 
crescente complexidade, sendo a leitura 
um vício difícil de controlar e que só com 
redobrado esforço conseguiu manter 
paralelamente à sua vida académica e 
profissional. Tem como autores favoritos 
José Saramago e Júlio Dinis.
Embora academicamente tenha 
envergado pelo mundo das ciências, a 
literatura e as ciências sociais sempre 
fizeram parte dos seus gostos pessoais. 
A escrita sempre esteve presente na sua 
vida, sendo vários as histórias e contos 
infantis que iniciou e escreveu ao longo 
da sua vida. O romance histórico “A 
Senhora Professora” representa a sua 
primeira grande obra concluída e pronta 
a ser apresentada ao público.
Venceu o XII Concurso Literário 
Nacional – Conto Infanti l  2018, 
organizado pela Câmara Municipal de 
Cabeceiras de Basto.



Julho 2019

A Editorial Novembro fez parte da programação da 37ª Feira do Livro de 
Barcelos, no âmbito das comemorações do Centenário SOPHIA, 1919/2019.
 
• Dia 5 JUL, uma entrevista ao maestro Martim Sousa Tavares pelo jornalista 

Pedro Mesquita, no âmbito da encenação da peça O BOJADOR que se 
seguiu à entrevista (encenação Moncho Rodriguez; música original Martim 
Sousa Tavares; produção Editorial Novembro). 



• Dia 10 JUL um momento musical, com poemas de SOPHIA, 
interpretados pela cantora Clarisse Fernandes, acompanhada por Narciso 
Fernandes nos sintetizadores.





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 
dramaturgo, 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

MAI 2018

. Intercâmbio cultural entre Juazeiro do Norte e Freixo de Espada à Cinta; 
Presença do Secretário da Cultura Renato Fernandes no FFIL 2018



DEZ 2019

. Prémio Maria Barroso, Jornalismo ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento - 
Lusofonia 2019

Marcionila Teixeira é repórter especial do Diário de Pernambuco. Atua em pautas 
relacionadas a direitos humanos, segurança e justiça. Ao longo da carreira, conquistou 
14 prémios e menções honrosas, entre eles, o Esso de Jornalismo, o Vladimir Herzog 
e o Cristina Tavares. Tem pós-graduação em direitos humanos pela Universidade 
Católica de Pernambuco (Unicap) e é Jornalista Amiga da Criança, título concedido 
pela Agência de Notícias dos Direitos da Criança (Andi). Também conduz o programa 
de entrevistas Sobre Vidas, veiculado no canal do Diário de Pernambuco, no YouTube, 
onde conta histórias de pessoas inspiradoras.



Fevereiro 2020

. Beatriz e o Peixe Palhaço, uma edição infantojuvenil da Editorial Novembro, foi apresentada em estreia em 
teatro, no Estado de Pernambuco, BR, com a presença do encenador galego e autor Moncho Rodríguez e a atriz 
portuguesa Elsa Pinho; no Recife a apresentação da peça e a sua internacionalização foi apresentada no âmbito 
do espetáculo anual Janeiro de Grandes Espetáculos e no Rio Vermelho, Bahia, através do SESI.

Era um objetivo da Editorial Novembro apresentar o livro através de uma peça de teatro, que tendo sido apre-
sentada em PT em OUT 2018, foi agora adaptada para uma rota itinerante nos PALOP. 

Janeiro de Grandes Espetáculos



Rio Vermelho, Bahia, através do SESI



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



Março 2020

. Lançamento do livro O VISIONÁRIO,  de Rosabela Afonso, 
uma história que retrata, através do Tobias, um leão, e do Elias, 
um rapazinho, os problemas de cegueira que as povoações de 
Moçambique padecem.



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.



Março 2019

. Apresentação do áudio livro de Celina Pereira, A SEREIA MÁNINA E SEUS SAPATOS VERMELHOS, 
no Palácio da Cultura Ildo Lobo, em Cabo Verde, através do Direção-geral das Artes e das Indústrias 
Criativas e da Biblioteca Nacional de Cabo Verde.



S. Tomé e Príncipe
JAN de 2019

. Na UCCLA, lançamento do livro infantojuvenil da escritora Santomense OLINDA BEJA, SI-
MÃO BALALÃO, apresentado pela poetisa angolana Regina Correia e pelo retratista e fotógrafo 
Santomense José António Chambel. 



Junho 2019

. IX edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, 
na capital de Cabo Verde



https://noticias.sapo.cv/tecnologia/artigos/editora-portuguesa-defende-em-cabo-verde-a-necessidade-
-dos-escritores-se-aproximarem-dos-leitores-atraves-do-mundo-digital

https://africa21digital.com/2019/06/20/cabo-verde-acolhe-encontro-de-escritores-de-lingua-portuguesa/



Guiné Bissau
NOV de 2019

. Edição do livro +Cd do livro infantojuvenil O ABUTRE VAIDOSO de 
Kátia Casimiro, autora guineense, dia 8  de NOV. na sede da UCCLA, 
União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas. 



Angola
FEV de 2020

. Lançamento do livro A FABULOSA GALINHA DE ANGOLA, 
de Luísa Fresta, escritora angolana, Editorial Novembro.



JUL de 2020

. Lançamento do livro CONJUGAÇÃO DE MAPAS - poesia da 
autora lusoangolana Regina Correia, Editorial Novembro.



Março 2019

O projeto “Semana Arte Mulher” é um projeto cultural multidisciplinar, realizado em parceria com o Recife e o Município da Figueira da 
Foz, produzido pela Editorial Novembro, em Portugal, em parceria com o município da Figueira da Foz, cidade acolhedora e realizadora 
do evento.

Tem por objetivo principal o debate sobre questões atuais de desequilíbrio, nomeadamente questões de género e sociais, através da 
dinamização de ações consolidadas com a realização de sessões culturais, protagonizadas por mulheres, cujos interesses se baseiam na 
sustentabilidade e bom desenvolvimento das sociedades contemporâneas, alertando para os problemas atuais, que são entraves para a 
boa prática dos direitos humanos.

















Desde 2007 que a Editorial Novembro, chancela do Grupo 
de Comunicação Novembro, tem vindo a desenvolver 
ações de âmbito cultural, que, sendo multidisciplinares, 
têm desenvolvido projetos de multiculturalidade e 
interculturalidade, 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 sociedade 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 leitura, 
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 
Educa, fundada em 2018, pretendemos desenvolver ações 
nos países de expressão de Língua Portuguesa, através de 

apresentações de livros, com atividades lúdicas, que passam 
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 Associação 
ajudará a concretizar através da doação de livros, material 
escolar e ações de formação.

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

Ler e imaginar são duas das três portas principais — a curio-
sidade é a terceira — por onde se acede ao conhecimento 
das coisas. Sem antes ter aberto de par em par as portas da 
imaginação, da curiosidade e da leitura — não esqueçamos 
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

BLILI - Bibliotecas Lusófonas Itinerantes 
de Literatura Infantojuvenil é um projeto 
pioneiro que tem por base a construção 
de bibliotecas em escolas e centros de 
formação para crianças, adolescentes 
e adultos, nos países de expressão de 
Língua Portuguesa.



MARROCOS 

FEV 2020

. A Novembro Educa, projeto educativo solidário da Editorial Novembro, em Fevereiro 
associou-se à ESAN - Escola Superior Aveiro Norte, Grupo de Comunicação Novembro, 
Universidade de Aveiro e DeCA - Departamento De Comunicação e Arte, no âmbito do 
projeto solidário UNIROAD DESERT’ROADS e entregou 50 livros infantojuvenis a várias 
crianças, habitantes de vilas e acampamentos no deserto de Marrocos.



NOSSAS EDIÇÕES / LIVROS
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