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Casa Museu de Monção, CMM 

Esta Unidade Cultural sedeada na vila de Monção, é fruto do Legado instituído pela Sra. Maria 

Teresa Salgueiro. Uma das atividades fundamentais é a preservação e valorização do património 

legado em Monção e Lisboa, para além da realização de atividades culturais permanentes no solar 

do século XVIII de Monção. A CMM dispõe de uma Sala de Exposições Temporárias, Sala de 

Conferências, Jardins e espaço museológico visitável com o espólio da mecenas. No ano de 2016, 

a CMM acolheu na sua Sala de Exposições Temporárias a realização de 12 exposições de pintura, 

azulejaria, filatelia, joalharia e cultura; concebeu uma exposição própria dedicada a um ilustre 

monçanense, o Dr. Alberto Gomes, tendo organizado uma cerimónia protocolar de Homenagem a 

este filho da terra aquando da doação do seu espólio pessoal à Universidade do Minho, por ocasião 

do centenário do seu nascimento. Estas exposições atingiram os 9.339 visitantes – um acréscimo 

assinalável face ao ano transato. Acolheu a entrega dos prémios de mérito escolar aos melhores 

alunos do concelho de Monção, promoveu a realização de dois concertos de Música. Organizou 

dois Ciclos de Conferências Internacionais. Promoveu a realização de iniciativas promovidas por 

instituições locais e transfronteiriças, como o Rotary Clube, Santa Casa da Misericórdia, CineClube, 

Câmara Municipal de Monção, entre outras. Para além desta atividade de índole cultural, esta 

Unidade Cultural gere os imóveis doados em Lisboa, sendo responsável pela sua reabilitação. Os 

seus membros diretivos estiveram presentes em diversas atividades de extensão cultural, noutros 

municípios alto minhotos. Realiza em permanência visitas guiadas ao espólio da Casa, para grupos 

escolares, grupos seniores e académicos, tendo atingido os 600 visitantes. Em 2016 editou um 

livro e encontram-se em preparação quatro para serem lançados no ano de 2017. A CMM 

prosseguiu a sua ação de promoção através da presença nas redes sociais facebook e na página 

web da Casa.  

 


