O Culto das Alminhas remonta ao século XVI,

“O NOSSO PATRIMÓNIO”

tendo sido muito impulsionado pelo processo
Jovem Cooperante – Natureza/Cultura

da Contra-Reforma e pelas Confrarias das
Almas. As “alminhas” são autênticos marcos
miliários de espiritualidade, assinalando caminhos antigos e abençoando aqueles que os per-

A JovemCoop surgiu em 1979, fruto da vontade de um grupo de jovens
de Braga em promover a história e cultura da cidade.
As nossas actividades foram delineadas a pensar na sociedade dos
finais da década de 70 do século passado. Contudo, foi necessário
Hoje, continuamos a possibilitar aos nossos membros o acesso e a
dades com associações congéneres estrangeiras ou nacionais.

A localização das alminhas está, por vezes, relacionada com o folclore, já que podemos encontrar alminhas nas esquinas e paredes dos
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adaptarmo-nos e evoluirmos nos objectivos e na linha de actuação.
partilha de culturas, tradições e História, através da realização de activi-

corriam.
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Contudo, é nossa prioridade dar seguimento a esta linha de actividades, incentivando os nossos membros a conhecer, além de novas culturas, a cultura da sua própria região. Assim, cada vez mais apostamos
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na educação e sensibilização para o património construído, seja
arqueológico, seja arquitectónico ou natural, da cidade de Braga e da

muros, onde se dizia que uma bruxa podia

região do Minho. Esperamos, desta forma, poder continuar a contribuir

estar à espreita. A localização de um nicho com

para a responsabilização dos nossos membros, educando-os e forman-

alminhas

sociedade onde se inserem..

está,

do-os para uma vivência activa, participativa e orgulhosa no seio da
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também, ligado a
um fenómeno que
sucedeu

nesse

local e que ficou
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sem explicação.
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Com o apoio: JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR

S
JovemCoop

Nª Sra. do Carmo

Nª Sra. da Assunção

Na freguesia de S. Victor existem várias

Bom Jesus do Monte
Esta alminha situa-se na Rua Quinta da

alminhas dedicadas à Nossa Senhora do

Armada, perto da Fábrica Confiança.

Carmo, uma das quais se situa na Rua da
Restauração, mais propriamente nas trasei-

Este monumento é constituído por um

ras da Igreja da Senhora-a-Branca. Existem

painel de seis azulejos que têm representa-

também alminha dedicadas a Nossa Senhora

do Jesus Cristo Crucificado. O painel é

do Carmo na Casa das Goladas (Rua D.

ainda decorado com motivos florais pinta-

Pedro V) e na zona do Areal de Cima.

dos e com a legenda “Bom Jesus do Monte”.
A alminha foi provavelmente erguida para
proteger os peregrinos que se dirigiam ao
Bom Jesus.

Esta alminha situa-se na Rua de S.Victor, mais
precisamente na parede Sul do muro que sustenta a elevação da Igreja. Encontra-se embutida na parede e é constituída por uma moldura em pedra, um retábulo em madeira pintada
O seu estado de conservação é bom.

e protegida por gradeamento em ferro.

