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Desde que tomamos posse, em outubro de 2016, era nossa
intenção avançar com um Boletim Informativo, mensal.
Porque nenhum de nós é Administrador a tempo inteiro e
porque as tarefas que se nos colocaram exigiram sempre muito
mais tempo do que o disponível, fomos protelando a ideia.
Agora que se criaram condições, finalmente, para a sua
execução, aqui estamos, convictos de que, mês a mês, seremos
capazes de irmos até vossas casas com informações do feito e
intenções do por fazer.

em jeitodeabertura

Já iniciamos a recuperação deste espaço onde nos instalaremos e procuraremos criar um “ um
Serralves à nossa medida”.
Começamos pelo gradeamento e portões. Seguir-se-ão, logo-logo, a zona envolvente do edifício bem
como o telhado, toda a caixilharia e a pintura do imóvel.

Solar dos Quesados



Jantar de despedida da Drª Ermelinda Jaques
Dado ter sido convidada a assumir um cargo no Conselho
Fiscal da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste,
CRL, a Drª Ermelinda Jaques, depois de conversar com o
Conselho de Administração da Fundação, decidiu aceitar
o convite pelo que teve de abandonar o seu posto no CA
da FCAN que decidiu, então, durante um jantar de
gratidão, agraciá-la com duas esculturas (um casal) da
autoria do Arquiteto Marques Franco e um imenso
obrigado por todo o seu trabalho e empenho. A Drª
Ermelinda agradeceu e disse-se disponível para apoiar a
Fundação sempre que esta o julgar necessário.

- administradora não-executiva

Em 07 de dezembro próximo a FCAN fará 8 anos. Para comemorarmos o aniversário estamos a
organizar um Encontro das Fundações instituídas pelo Crédito Agrícola: 
- Fundação Caixa Agrícola de Leiria 
- Fundação Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do ALto Douro 
- Fundação CA do Vale do Távora e Douro 
- Fundação Caixa Agrícola Costa Azul
Este encontro irá realizar-se no dia 7 de dezembro, na nossa sede, em Viana do Castelo, com a
seguinte agenda de trabalhos:

1º Encontro das Fundações da Caixa Agrícola



TRESLEITURAS II, esculturas do arq. Marques Franco
Muitos foram os que quiseram estar presentes, na Galeria do Noroeste, no passado dia 11, para a
inauguração da exposição de esculturas do arquiteto Marques Franco.  Até dia 22 de Novembro, na
Galeria do Noroeste, os interessados poderão apreciar e até mesmo adquirir peças resultantes de um 

VIANA DO CASTELO | galeria noroeste

trabalho que foi feito: não nasceu "assim", foi o
resultado de outros trabalhos e de muita reflexão."
É desta forma que o arquiteto Marques Franco nos
convida a um percurso pelas suas
criações!"Procurei que aqui fossem registadas as

acepções  e as ideias dos mais variados amigos,

com mais variadas profissões (arquitetos,

pintores, artistas plásticos, poetas, economistas,

designers, professores, médicos …) mas com

uma coisa comum o gosto, a paixão, a atração e

a “urgência” da Arte."

2ª feira a 6ª feira
11h às 12h e das  15h às 18h

Xiloform2sea de José Carlos Marinho
PONTE DE LIMA | torre da cadeia velha

Esta mostra de trabalhos executados com paus erodidos
que o mar deposita na praia, e a que a Natureza imprimiu
alguma estética, remete a sua maioria para o desastre da
queda da ponte de Entre-os-Rios devido à abundante
pluviosidade desse ano. Os trabalhos expostos, criados
sem o propósito de serem exibidos, são a materialização
de alguma felicidade vivida naquele espaço. Sem
ferramenta apropriada (por opção) são quase
exclusivamente executados com uma pequena navalha e
imanam da ideosincrasia do autor que recusa usar
modelo ou qualquer aproximação ao academismo.
Muitos foram os que, no passado dia 04, no espaço da
Torre da Cadeia Velha em Ponte de Lima, se quiseram
juntar à FCAN, ao Município de Ponte de Lima e ao autor -
José Carlos Marinho - para a inauguração da exposição
das suas obras distribuídas pelos três pisos da Torre.

2ª feira a domingo
9h30 às 13h e das  14h às 17h30
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PAREDES DE COURA | galeria noroeste coura

Está patente na  Galeria Noroeste Coura, em Paredes de Coura, até ao dia 15 de
Novembro, a exposição de aguarelas do artista do artista Humberto Cruz, Trata-
se de um pequeno excerto do vasto leque de aguarelas que o artista produziu e
produz a partir de desenhos feitos de rascunhos realizados durante reuniões e
cursos.

Míriade de Bichos de Humberto Cruz

4ª feira a 6ª feira
14h às 17h 

A PATACA: "Mandjuandade" de Cacheu | Guiné-Bissau
A "Mandjuandade" (uma espécie de Grupo Etno Folclórico) cacheuense “A PATACA” deslocou-se a
Viana do Castelo no passado dia 07 deste mês e por cá se manteve até ao domingo seguinte, com o
apoio da Câmara Municipal, da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, do Lar de Stª Teresa e da
Escola Secundária de Monserrate.Na terça -feira, acompanhados pelo Sr José Bento Alves, os 16
elementos do grupo passearam-se pela cidade e visitaram o NAVIO GIL EANES.Nos dias seguintes,
atuaram no restaurante CAMELO, no Lar de Stª Teresa, na Escola Secundária de Monserrate, no
Agrupamento de Escolas dos Arcos de Valdevez, na Praça da República e no Centro Cultural de Viana,
no sábado à noite.


