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no Serestá a resposta
Caros amigos da FCAN
Cumpre-me, em nome da Fundação, desejar-vos
um Santo Natal. Cumpre-me e faço-o com prazer
convicto de que, independentemente dos credos
de cada um, Natal é já uma marca universal que
carrega, no bojo dos seus percursos, todos os
abraços e sorrisos dos homens de boa vontade.
Assim é que espero que sejais capazes de viver
este tempo longe de todos os ruídos do mais
enleante consumismo e dos tentaculares  faits

divers que, abusiva e deslealmente, os média
intrusam no nosso quotidiano.
Sejam, que no Ser está a resposta para a nossa
tão necessária paz interior! 

José Luís Carvalhido da Ponte 
Presidente do CA da FCAN.
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Juntamente com o Crédito Agrícola do Noroeste, entregamos quinze televisores para
ajudarmos a equipar os quartos da maternidade da ULSAM.
A cerimónia de entrega, abrilhantada pelo canto dos mais novos, aconteceu no
passado dia 18 de novembro num ambiente de boa disposição.

50 anos da Maternidade da ULSAM

Com a Noite de poesia, dedicada a Sophia de Mello Breyner Andresen,  no
passado dia 6 de Novembro, comemoraram-se os cem anos do seu nascimento.

CEM ANOS DE SOPHIA



A FCAN premiou a busca da excelência 2018.2019!
 
Escola Secundária de Monserrate:
 

Manuel João Martins Campanário, do Curso

Científico-Humanístico, com a classificação final de
20 valores.
 

David José de Sousa Machado, do Curso

Profissional  de Técnico de Gestão de

Equipamentos Informáticos, com a classificação
final de 18 valores.
 

Escola Secundária de Santa Maria Maior:
 

Ana Pires Presa, do Curso de Ciências

Socioeconómicas, com a classificação final de 19
valores.

PRÉMIOS DE MÉRITO
Escola Secundária de Monserrate  | Escola Secundária de Santa Maria Maior

"Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da
excelência não deve ser um objetivo e sim um hábito."

Aristóteles
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4ª feira a 6ª feira
14h às 17h 

Rua de Aveiro Nº 119 r/c esqº | 4900-495 Viana do Castelo
Tel.: 258 094 093 | Tlm.: 913 862 420 | geral@fcan.pt

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

HAVEMOS DE IR A VIANA
exposição de pinturas de
Mariana Homem de Mello

TRAVESSIAS III

exposição de pinturas do arq.
Fernando Meireles

VIANA DO CASTELO 
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