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Decorreu nas instalações da Casa Museu de Monção a 1 de Março promovida 

pela Reitoria da Universidade do Minho sobre o projecto da constituição de um Pacto 

para o Desenvolvimento Regional. Nesta reunião estiveram reunidos com o Reitor da 

Universidade do Minho Prof. Doutor António Guimarães Rodrigues os autarcas da 

região do Vale do Minho e Lima, nomeadamente os Presidentes e representantes dos 

concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Paredes de Coura, Monção, 

Melgaço, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Arcos de Valdevez.  

 

No âmbito do Programa de Conferências foi promovida, no dia do concelho de 

Monção, a 12 de Março a conferência proferida pelo Prof. Doutor Cândido de Oliveira 

da Escola de Direito da Universidade do Minho subordinada ao tema "O Governo 

Municipal: soluções para um problema difícil". Refira-se que nesta iniciativa estiveram 

na sala de conferências da Casa Museu de Monção mais de uma centena de pessoas a 

assistirem. A preceder a conferência decorreu a actuação de um grupo de Gaitas de 

Foles para animação cultural. 

 

No dia 25 de Abril, no âmbito da realização e abertura da Feira do Livro 

promovida pela Câmara Municipal de Monção realizou-se também na sala de 

conferências da Casa Museu de Monção a conferência proferida pelo Prof. Doutor Artur 

Anselmo subordinada ao tema “Memórias de um bibliófilo amador”. 

 

Em relação com a recém inaugurada Biblioteca Municipal de Monção a Casa 

Museu de Monção vem apoiando um programa de incentivo de leitura infantil que vem 

sendo desenvolvido pela Drª Ivone da Paz Soares. 

 

Desde o mês de Maio que a Casa Museu de Monção está aberta ao público às 3ªs 

e 5ªs feiras das 15h às 17h para visitas guiadas. Estas visitas, são efectuadas para grupos 



até 6 pessoas e devem ser previamente marcadas na Casa Museu ou para o telefone/fax 

251-652104 vindo a registar-se uma assinalável concorrência. 

 

No que diz respeito ao Programa de exposições esteve patente ao público na sala 

de exposições entre 18 e 25 de Junho, a exposição subordinada ao tema As Artes e 

Ofícios em Monção (sobre o linho e os bordados, a pintura e a escultura; os trabalhos 

em madeira). Esta iniciativa foi levada a cabo em colaboração com o Centro de Artes e 

Ofícios de Monção. 

 

 De 15 a 19 de Agosto uma Mostra de Coleccionismo de Tema 

Desporto/Homenagem ao Desportivo de Monção promovido pelo Cineclube de 

Monção. 

 

 Entre 21 de Setembro e 4 de Outubro, foi a exposição de Pintura "I Artes da 

Raya" - concurso de Pintura, Escultura e Fotografia. 

 

 No âmbito do programa editorial da Casa Museu de Monção foi apresentado ao 

público em 26 de Setembro o livro "Monção nas Memórias Paroquiais de 1758", obra 

que conta com estudos dos mais reputados professores e investigadores universitários 

acerca do concelho de Monção. 

 

 De 22 de Novembro a 8 de Dezembro esteve patente ao público a exposição de 

Ondina Esteves "Pintura e Artes Decorativas" que contou com o apoio da Casa Museu. 

  

Nos dias 12, 15 e 16 de Dezembro, a Casa Museu de Monção em colaboração 

com o Instituto de Estudo da Criança (IEC) da Universidade do Minho, promoveu um 

conjunto de Cantatas de Natal destinadas às crianças do ensino básico dos jardins de 

infância do concelho de Monção, estando presentes cerca de 300 crianças nos três dias 

de actividades. 

 
 


