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A Casa Museu de Monção, Unidade Cultural da Universidade do Minho, Legado de 

Maria Teresa Salgueiro à Universidade do Minho, desde 2002 persegue o cumprimento dos 

seus objectivos Estatutários. Sedeada na vila de Monção, no Alto Minho, tem privilegiado em 

primeira instância na realização das suas actividades, aquelas que sejam direccionadas para a 

população Alto Minhota, e em particular as que se revelem de interesse para a comunidade 

local monçanense. Muitas das suas actividades tem uma programação a que se associa o 

Município, tal como a Casa Museu de Monção têm colaborado com as iniciativas do 

Município. 

 Assim, as actividades mais relevantes que decorreram nesta Unidade Cultural durante 

o ano de 2010, foram as seguintes. 

Nos meses de Janeiro e Fevereiro a Sala de Exposições da Casa Museu de 

Monção/Universidade do Minho acolheu a mostra de trabalhos do grupo artesãos locais, que 

colocaram à disposição dos visitantes as formas tradicionais de tratar o linho e as artes 

manuais. 

No dia 12 de Março – dia do concelho de Monção – a Casa Museu de Monção 

cumpriu uma vez mais com a sua “oferta” ao concelho do programa cultural deste dia 

comemorativo. Este ano a conferência incidiu sobre a História monçanense, nomeadamente 

através da Apresentação das intervenções arqueológicas no Castro de São Caetano, Longos 

Vales, que têm vindo a ser coordenada pela Unidade de Arqueologia da Universidade do 

Minho. Desta forma, a Presidente da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, 

Prof. Doutora Manuel Martins que coordenou estas escavações, esteve na Casa Museu de 

Monção para apresentar alguns resultados obtidos com estes trabalhos arqueológicos. Seguiu-

se a apresentação da Dra. Odete Barra, arqueóloga do Município de Monção, intitulada 

“Actividades pedagógicas no Centro Interpretativo do Castro de São Caetano, Longos Vales”. 

No mesmo dia foi efectuada a inauguração, nas instalações da Sala de Exposições 

temporárias da Casa Museu de Monção, a Exposição comemorativa do Centenário da 

República em Portugal intitulada “República – 100 Anos – 18 Presidentes”, que esteve 



patente ao público na Sala de Exposições temporária da Casa Museu de Monção até ao dia 14 

de Maio. Esta exposição foi concebida pelo Paço dos Duques de Bragança, de Guimarães a 

quem agradecemos a gentileza da cedência dos materiais informáticos para a reprodução da 

mesma, contendo a transcrição da acta da sessão da Câmara de Monção de 8 de Outubro de 

1910 que implantou a República em terras monçanenses. Esta exposição foi apresentada pelo 

Prof. Noberto Cunha, coordenador científico do Museu Bernardino Machado da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão. 

No dia do concelho, na cerimónia pública de evocação do evento, a Câmara Municipal 

de Monção homenageou o Monçanense Dr. Henrique Barreto Nunes, com a medalha de prata 

do Município. Nesta sessão esteve presente o Presidente da Casa Museu de Monção. 

Associando-se a tal homenagem a Casa Museu de Monção, na cerimónia de abertura da 

Exposição atrás referenciada, através do seu Presidente ofereceu também publicamente ao Dr. 

Henrique Barreto Nunes uma lembrança por todos os serviços prestados a esta Unidade 

Cultural, congratulando-se com a homenagem pública merecida que lhe acabava de prestar a 

Câmara Municipal de Monção. 

Nesta mesma ocasião foi também oferecido ao Prof. Norberto Cunha uma pequena 

lembrança em agradecimento da sua presença e participação na abertura da sessão, mas 

também pela constante colaboração que por seu intermédio a Câmara Municipal de Famalicão 

através do Museu Bernardino Machado vem prestando à Casa Museu de Monção. Recorde-se 

que o Prof. Norberto Cunha fez parte da Comissão Instaladora desta Unidade Cultural entre 

2002 e 2006. 

Conforme já foi referido a Casa Museu de Monção/Universidade do Minho têm como 

uma das suas finalidades a envolvência e apoio à comunidade local. Desta forma cedeu a sua 

Sala de Exposições entre 17 de Maio a 30 de Junho de 2010 para a exposição de pintura de 

Noémia Marques. No mês de Julho a mesma Sala acolheu a exposição de pintura João Luís 

Marrocos Fernandes (J. Marrocos). Sendo que no mês de Agosto acolheu a exposição do 

artista monçanense Puskas intitulada “A natureza e história de um nobre povo”, uma 

exposição em homenagem à vila de Monção e suas gentes. 

 

No dia 18 de Junho realizou-se em Monção um Seminário subordinado à temática do 

Direito do Urbanismo, organizado pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Este 



evento foi inicialmente programado para ser efectuado nas instalações da Casa Museu de 

Monção, mas devido ao elevado número de participantes inscritos, que excedeu as 150 

pessoas teve de ser realizado num outro espaço da vila, uma vez que a Sala de Conferências 

da Casa Museu de Monção têm capacidade para 90 pessoas no máximo. 

A partir do mês de Setembro até 15 de Outubro a Sala de Exposições da Casa Museu 

de Monção, devido a uma parceria efectuada com o Museu Municipal Bernardino Machado 

da Câmara Municipal de Vila nova de Famalicão acolheu uma das suas exposições itinerantes 

intitulada “Doutrina Eleitoral: Palavras, Controvérsias e Factos da Monarquia Constitucional 

ao Estado Novo”. Esta exposição foi realizada para estar integrada no âmbito dos Encontros 

de Outono de 2009 realizados pelo Museu Bernardino Machado como actividade paralela, 

denominados "As Eleições: da I República ao Estado Novo". Coordenada pelo Prof. Dr. 

Norberto Ferreira da Cunha, a exposição encontra-se dividida nos seguintes períodos 

históricos: Monarquia Constitucional, República e Estado Novo. 

Frequentemente a Casa Museu de Monção/Universidade do Minho cede as suas 

instalações a instituições Monçanenses cuja função pedagógica, social, cultural, entre outras, 

se destaquem no apoio às gentes Monçanenses. Desta forma a Casa Museu de 

Monção/Universidade do Minho cedeu pelo segundo ano consecutivo a sua Sala de 

Exposições para uma causa muito nobre - a mostra/venda de trabalhos dos utentes do Lar D. 

Maria Teresa Salgueiro. A Santa Casa da Misericórdia de Monção organizou uma exposição 

intitulada Saberes e fazeres do ser. Esta exposição/venda era composta por trabalhos 

realizados durante todo o ano pelos utentes do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 

Monção, Lar D. Maria Teresa Salgueiro - a Legatária da Casa Museu de Monção à 

Universidade do Minho. Esta Exposição esteve patente ao público entre 23 e 30 de 

Novembro. 

No dia 1 Dezembro 2010 efectuou-se uma Cerimónia comemorativa do 1º Dezembro 

em Monção na Sala de conferências da Casa Museu de Monção/Universidade do Minho com 

a intervenção do Presidente da Casa Museu de Monção/UM – Prof. José Viriato Capela sobre 

a Restauração de 1640 em Monção. Intervenção do Dr. Henrique Barreto Nunes: 

Apontamentos sobre a Implantação da República em Monção. Apresentação do Roteiro 

Republicano de Viana do Castelo pelo autor Dr. Alberto Antunes de Abreu. 

Nas vésperas da Quadra Natalícia a Casa Museu de Monção/Universidade do Minho 

cede as suas instalações para uma Exposição/Venda dos alunos da APPCDM, 



disponibilizando um dos Salões para a exposição/venda de Natal com os trabalhos elaborados 

pelos utentes da APPACDM - Associação Portuguesa de Pais entre os dias 30 de Novembro e 

14 de Dezembro de 2010. A A.P.P.A.C.D.M. (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins 

lucrativos destinada à proveniência de meios educativos, sócio-culturais, profissionais e 

reabilitação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais com o objectivo de 

lhes proporcionar uma maior integração na sociedade. Este ano para além da mostra/venda 

com os trabalhos dos utentes da APPACDM, a comunidade pôde ver ateliers ao vivo, onde 

estas crianças estavam a trabalhar nos objectos que eram depois disponibilizados para venda. 

 

Fora das suas actividades regulares a Casa Museu de Monção, acolheu duas reuniões 

dos vice-reitores das Universidades do Norte de Portugal (Minho, Porto e Trás–os-Montes) e 

Galiza (Corunha, Vigo e Compostela). Estas reuniões são efectuadas em Monção devido à 

posição estratégica da Casa Museu de Monção/Universidade do Minho. 

 

No âmbito da Comemoração dos 200 anos das Invasões Francesas, a Casa Museu de 

Monção evocou estas comemorações com o lançamento da exposição itinerante intitulada As 

Invasões Francesas e a Restauração Nacional de 1808, que depois de ter estado patente ao 

público em diversos municípios Alto Minhotos durante o ano de 2009, esteve patente ao 

público durante o primeiro semestre de 2010 (meses de Janeiro a Junho) no Interface de 

Transportes de Viana do Castelo., contudo devido ao elevado afluxo de visitantes e tendo em 

conta a época de Verão esta exposição prolongou-se em Viana até ao final do mês de 

Setembro de 2010. 

 

A Exposição organizada pela Casa Museu de Monção sobre a República depois de 

estar patente ao público em Monção, seguiu em itinerância por diversos locais. Umas das 

actividades primordiais desta Unidade Cultural, é a interacção com a comunidade local e 

regional Alto Minhota e dessa forma esta exposição foi cedida à Universidade Sénior Diogo 

Bernardes da Ponte da Barca que a disponibilizou ao público no Edifício dos Paços do 

concelho. Por esta ocasião (29 de Junho) o Presidente da Casa Museu de Monção teve a 

oportunidade de efectuar uma conferência intitulada “A República no concelho e na paróquia. 



Alguns testemunhos” nesta vila Minhota. A partir de 5 de Outubro esteve patente ao público 

no Hall de entrada da Escola Secundária Eça de Queirós na Póvoa de Varzim. 

 

Na sua actividade regular destacam-se as visitas à Casa às Terças, Quintas e Sábados das 15 

às 17 horas, para além de outros dias conforme as solicitações que nos são efectuadas por grupos 

escolares, de empresas, Universidades Séniores e grupos organizados que nos solicitaram a 

realização de visitas guiadas. Refira-se que recebemos muitas solicitações de grupos de jovens, 

ATL e escolas para efectuar visitas em épocas de férias para ocupação das crianças e jovens. 

 

Neste âmbito a Casa Museu de Monção recebeu nas suas instalações nos dias 18 e 19 de 

Maio para a comemoração do Dia Internacional dos Museus mais de 250 crianças dos 

Agrupamentos de escolas do concelho de Monção. Estas crianças visitaram o interior da Casa e seu 

recheio, a exposição temporária patente ao público na Sala de Exposições da Casa e usufruíram dos 

espaços exteriores da Casa Museu de Monção para uma boa jornada de brincadeiras tradicionais ao 

ar livre.  

Também já é habitual a Casa Museu de Monção receber todos os anos a visita de alunos da 

Universidade do Minho, em dias culturais promovidos pela ARCUM – Associação Recreativa e 

Cultural da Universidade do Minho que este ano levou dois grupos de 50 alunos a visitarem as 

instalações desta Unidade Cultural, sendo um deles de alunos Erasmus. 

 

A Casa Museu de Monção/Universidade do Minho para além do mailing que efectua faz a 

divulgação de todas as suas actividades através do seu site www.casamuseumoncao.uminho.pt 

 

O Presidente da Casa Museu de Monção 

José Viriato Eiras Capela 


