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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 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 principais — a curiosidade 
é a terceira — por onde se ace-
de ao conhecimento das coisas. 
Sem antes ter aberto de par em 
par as portas da imaginação, da 
curiosidade e da leitura — não es-
queçamos 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 salas bibliotecárias e de formação 
em escolas, em centros para crianças, adolescentes e 
adultos, em bibliotecas já instaladas, reforçando a sua 
atuação, proporcionando um contacto mais direto entre 
escritor e leitor, nos países de expressão de Língua 
Portuguesa e junto das Comunidades Portuguesas da 
Diáspora. 

Toda a colaboração é importante; a doação de material 
escolar, didático e lúdico é muito importante para a 
constituição e proatividade do projeto BLILI.

Entendemos que só com intercâmbio ativo, 
acompanhado por agentes dinamizadores e competentes 
se pode verdadeiramente ascender à união dos 
países da Lusofonia e à fortificação das Comunidades 
Portuguesas na Diáspora, à partilha das suas culturas, 
à sua valorização e à cidadania e desenvolvimento de 
cada um.



• A Novembro Educa associa-se ao projeto ENTRE CULTURAS do município de 
Fafe e oferta cerca de 300 livros que serão distribuídos pelas crianças, jovens 
e adultos do Bairro da Cumieira, no âmbito de um projeto cultural de inclusão e 
aculturação. A Educação e a Cultura ao serviço do desenvolvimento!
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FEVEREIRO 2020

MARROCOS

• 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.



OUTUBRO 2020

CCCV
CENTRO CULTURAL DE 
CABO VERDE
LISBOA

• O CCCV - Centro Cultural de Cabo Verde inaugurou hoje o Espaço BLILI - 
Bibliotecas Lusófonas Itinerantes de Literatura Infantojuvenil, na Biblioteca 
do espaço. Estamos gratos ao Sr. Embaixador e Sra. Embaixatriz de Cabo 
Verde em Portugal, Dr. Eurico Monteiro e Dra. Manuela Brito Monteiro, 
pela recetividade e apoio ao projeto cultural e educativo das BLILI, que tem 
como objetivo promover a leitura e a escrita, a inclusão através da Literatura 
e instruir para a cidadania e o desenvolvimento. Gratos ainda ao Diretor do 
Centro, Dr. José Silva e ao Arqº Ricardo Vicente e Dra. Ângela Barbosa, 
responsáveis pela sua gestão diária. E à Chef Milocas que nos brindou 
com delicias gastronómicas com sabores e cheiros de morna, funana, 
batuque e tamanca... para fomentar o projeto, marcaram presença alguns 
dos autores dos livros ofertados pela Editorial Novembro, 53 exemplares, 
a este novo espaço bibliotecário, Luísa Fresta, Rosabela Afonso e Kátia 
Casimiro em representação de alguns dos países da Lusofonia, autoras de 
livros infantojuvenis.

VIDEO



• A sala Blili do Centro Cultural de Cabo Verde recebeu a visita do escritor guineense 
Tony Tcheka, no dia do lançamento do seu livro, QUANDO OS CRAVOS VERMELHOS 
CRUZARAM O GEBA. Editorial Novembro.

NOVEMBRO 2020

CCCV
CENTRO CULTURAL DE 
CABO VERDE
LISBOA

• A sala Blili do Centro Cultural de Cabo Verde recebeu uma doação de livros infantojuvenis 
e material escolar do CASM Miratejo e da Carolina, filha da escritora Luísa Fresta.

VIDEO



DEZEMBRO 2020

CCCV
CENTRO CULTURAL DE 
CABO VERDE
LISBOA

• José  Brito, o caboverdiano que  a todos deu 
exemplo  de cidadania, visitou a Sala BLILI  no 
Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa.

VIDEOS
• PAULA CARDOSO, do AFROLINK esteve no CCCV , no espaço BLILI!  VIDEO

• NA RUBRICA “CONTOS E ESTÓRIAS” 

– Luísa Fresta fala sobre o seu livro “A Fabulosa Galinha de Angola” VIDEO

– Elsa Pinto interpreta uma pequena passagem do livro “Beatriz e o Peixe palhaço” VIDEO

– Rosabela Afonso apresenta seu livro “O Visionário” VIDEO



MARÇO 2021

FMPM
FEDERAÇÃO DAS 
MULHERES PELA 
PAZ MUNDIAL
MOÇAMBIQUE 

• A NOVEMBRO EDUCA vai entregar + de 100 
manuais do 9º ano ao 12º ano  à Presidente 
da FMPM - Federação das Mulheres pela Paz 
Mundial, Dra. Marta de Carvalho, Portugal  
Lisboa para serem enviados para a Escola 
Secundária Sol de Moçambique, situada em 
Manga-Beira,  Oficializada pelo Ministério da 
Educação em Moçambique; 1999 com um 
Total de alunos de 12000, professores 42 e 
trabalhadores 14...



• A NOVEMBRO EDUCA vai instalar uma nova 
sala BLILI: A Presidente da  Federação das 
Mulheres para a Paz Mundial,  em PT., Dra. Marta 
de Carvalho, apoia esta sala em parceria com a 
Federação da Família e Paz Mundial e Unificação, 
Presidente  Dr. Sérgio Neto; BLILI SALA FAMILIA 
- ESCOLA DO AMOR.

MARÇO 2021

FMPM
FEDERAÇÃO DAS 
MULHERES PELA 
PAZ MUNDIAL
LISBOA



MARÇO 2021

GUINÉ  
EQUATORIALVAMOS AJUDAR BATA?

A NOVEMBRO EDUCA associa-se a esta campanha pela Guiné Equatorial. Gratos.

Na sequência da tragédia que se abateu, no passado domingo, dia 
7 de Março, sobre a cidade de Bata, na Guiné Equatorial, a mais 
importante da Região Continental do País, onde ocorreu uma série 
de explosões num quartel militar, incidente que deixou mais de uma 
centena de mortos, mais de seiscentos feridos, incalculáveis danos 
materiais, várias pessoas soterradas sob os escombros, e dezenas de 
desalojados, que viram as suas habitações completa ou parcialmente 
destruídas, a Embaixada da Guiné Equatorial em Portugal vem apelando 
à solidariedade de instituições e entidades públicas e privadas, com 
o objectivo de mobilizar apoio humanitário para superar mais esta 
inesperada provação do povo da Guiné Equatorial. Nesta iniciativa, 
participam vários voluntários, sendo montadas duas bases de recolha 
de donativos, no Porto e em Lisboa.



ABRIL 2021

FUNDAÇÃO 
PROFESSORA
ROLANDA 
FERREIRA
Luanda

• Sala BLILI, projeto bibliotecário da Novembro Educa, em Luanda, centralidade do 
Kilamba, na Fundação Professora Rolanda Ferreira, que cedeu uma sala equipada, em 
contexto de sala de aula para acolher o material escolar, livros e material informático 
ofertado por Editorial Novembro, Emília Martins Silva (jurista) e LF2 Sistemas 
Informáticos. A Sala BLILI  foi apadrinhada pelo escritor angolano Lopito Feijóo, que 
esteve presente na inauguração acompanhado por Aminata Goubel, Mamã África. 
Obrigada ao Grupo Chamavo que se responsabilizou pelo transporte do material 
desde o Porto até Luanda, na pessoa do General Simão Júnior, e a Olga Leite, a 
ponte de contacto e coordenação deste projeto que pretende promover a instrução 
como veículo eficaz de educação para a cidadania e para o desenvolvimento.



ABRIL 2021

FUNDAÇÃO 
PROFESSORA
ROLANDA 
FERREIRA
Luanda



MAIO 2021

SÃO TOMÉ 
E PRÍNCIPE

•  LeClerc de Lordelo de Guimarães doa mochilas, estojos, brinquedos 
e livros, entre outro material, à “Novembro Educa”



MAIO 2021

ATELIER DE 
TEMPOS  
LIVRES NA 
ROÇA SÃO  
JOÃO DOS
ANGOLARES
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

•  Visita ao atelier de tempos  livres na Roça  São  João  dos Angolares realizado 
por Olinda Silva , que dedica parte do seu tempo à  educação  de crianças  desta 
Roça, envolvendo também  as suas famílias.  Parabéns pelo excelente trabalho que  
desenvolvem! Seremos parceiros deste projeto, a partir de agora, através da doação  de 
livros  e material escolar. “Nós  roçamos o mundo  aqui mesmo.”



MAIO 2021

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

•  A Presidente da Novembro Educa, também  Embaixadora da Paz, pela Federação 
das Mulheres para a Paz Mundial  e editora ofertou livros a crianças  santomenses e a 
várias  instituições. A literatura é  um veículo  fortíssimo  de instrução  para a paz e para  
o desenvolvimento sustentável.



MAIO 2021

EMBAIXADA 
DA PAZ E 
UNIFICAÇÃO 
EM SAO TOMÉ  
E PRÍNCIPE/
FEDERAÇÃO DAS 
MULHERES PARA 
A PAZ MUNDIAL
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

•  A Federação das Famílias  STP, realizou um encontro comunitário com 57 mulheres na 
vila de Angolares, distrito de Caue. O encontro serviu para a criação de uma associação  
que se denominou (Associacao das Mulheres para o Desenvolvimento Comunitário de 
Angolares, cujo objectivo é  de promover a emancipação social e económica  da mulher, 
liderança feminina, promover a educação familiar e técnicas de desenvolvimento comunitário. 
Convidamos a Embaixadora da Paz, Dra. Avelina Ferraz, em  representação da Federação 
das Mulheres para a Paz Mundial de Portugal e da Associação Novembro Educa, da qual é  
presidente, para uma conversa de encorajamento e esclarecimento sobre a importância  e a 
necessidade de dotar as mulheres de mais capacitação, encorajamento e autoestima para 
conquistar melhores oportunidades.



Avelina Ferraz
EDITORA
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