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Caros amigos  
Este é o nosso terceiro Boletim que encerra o nosso
terceiro ano à frente da FCAN.
Três anos que foram cerca de 1.200 dias de desafios,
de avanços e recuos na consolidação da Fundação.
Criámos espaços. Construímos um já considerável
público.
Alargamos horizontes. Realizamos sonhos.
A FCAN, hoje, é já uma trepadeira com raízes nos 11
concelhos da área de influência do CA, cujo nome,
não temos dúvida, alargamos e dignificamos.
Mas queremos mais, muito mais; queremos que a
FCAN se transforme numa incontornável referência
na justiça social, na cultura, na educação e na arte,
no noroeste peninsular. Eis porque, é nossa
convicção, 2020 vai ser o ano do grande salto.
Caros amigos, em nome do Conselho de
Administração da FCAN, um obrigado ao Conselho de
Administração do CA por ter acreditado em nós; um
obrigado a todos quantos nos têm ajudado neste
caminhar; um obrigado aos colaboradores mais
próximos.
Que para todos 2020 seja um ano de referência
futura!

José Luís Carvalhido da Ponte 
Presidente do CA da FCAN.
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1º ENCONTRO das Fundações de Caixas
Agrícolas

Costa Azul) aconteceu, no passado
dia 7 de Dezembro, num ambiente
revestido de partilha, troca de
experiências, apresentação de
projetos e boa disposição.

O 1º Encontro das Fundações de Caixas Agrícolas (fundação
caixa ca - caixa de crédito agrícola mútuo do alto douro;
Fundação Caixa Agrícola de Leiria; Fundação Caixa Agrícola 



EXPOSIÇÕES INAUGURADAS
HAVEMOS DE IR A VIANA, de Mariana Homem de Mello, e
TRAVESSIAS III, de Fernando Meireles, (exposições inauguradas no
final do mês de Novembro) estarão patentes ao público até meados
do  mês de Janeiro nas Galerias do Noroeste de Paredes de Coura e de
Viana do Castelo respetivamente. 

TRAVESSIAS III HAVEMOS DE IR A VIANA

PRÓXIMA EXPOSIÇÃO

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

Galeria Noroeste | Viana do Castelo

Dalila Martins: exposição de pintura



FCAN e CA apoiam, com viatura, a
APPACDM de Ponte da Barca

No passado dia 16, os conselhos de administração da FCAN e do CA
entregaram à APPACDM de Ponte da Barca uma viatura que pretende
melhorar a deslocalização dos utentes que vivem em zonas mais
distantes do centro da vila, permitindo-lhes a vivência de experiências
diversificadas e enriquecedoras, essenciais na construção do seu projeto
de vida. Ao longo do ano, esta Delegação proporciona atividades
culturais, desportivas e recreativas, a todos os clientes, que na sua
maioria se realizam em horário pós-laboral, daí a necessidade de
assegurar o seu transporte.
A aquisição deste veículo irá proporcionar a igualdade de oportunidades,
favorecendo assim a inclusão social de todos. 



AS FEIRAS E AS TASCAS DE PONTE
No dia 30 de novembro, no auditório da
Academia de Música de Ponte de Lima,
realizou-se a apresentação pública do livro
"As Feiras e as Tascas  de Ponte", da
autoria de Franclim Castro Sousa e edição
da FCAN. 
A apresentação do livro esteve a cargo do
Engº Daniel Campelo que traçou rasgados
elogios ao autor e relevou a importância
afetiva da obra para todos os limianos.
A sessão foi um enorme sucesso não só
pela numerosa assistência, que não coube
no auditório, como por ter-se esgotada
esta 1ª edição logo no dia da sua
apresentação pública.
O Presidente da FCAN congratulou-se
com o teor do livro, com o sucesso da sua
apresentação pública e garantiu uma
imediata 2ª edição.

DEZEMBRO.2019
OUTROS APOIOS ATRIBUÍDOS

Bolsas de estudo: Ana Rita Cunha Barbosa
PARTICULARES:

de Franclim Castro de Sousa



www.fcan.pt

A FCAN marcou presença no
aniversário do Lions Clube de
Barcelos onde recebeu o certifi-
cado de reconhecimento pelo seu
contributo para as bolsas de
estudo.

FCAN 
"Amiga do Hospital Benemérita - 2019"   

A FCAN foi reconhecida como
Amiga Benemérita   por ter
contribuído,significativamente,
para o financiamento das ativi-
dades desenvolvidas pela Liga dos
Amigos do Hospital.

Reconhecimento do LIONS CLUBE de
BARCELOS
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