Jovem Cooperante – Natureza/Cultura
A JovemCoop surgiu em 1979, fruto da vontade de um grupo de jovens

O Nosso Património

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
adaptarmo-nos e evoluirmos nos objectivos e na linha de actuação.
Hoje, continuamos a possibilitar aos nossos membros o acesso e a
partilha de culturas, tradições e História, através da realização de activiPerspectiva da entrada principal da Capela

dades com associações congéneres estrangeiras ou nacionais.
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
na educação e sensibilização para o património construído, seja
arqueológico, seja arquitectónico ou natural, da cidade de Braga e da
região do Minho. Esperamos, desta forma, poder continuar a contribuir
para a responsabilização dos nossos membros, educando-os e formando-os para uma vivência activa, participativa e orgulhosa no seio da
sociedade onde se inserem..

JOVEM COOPERANTE NATUREZA/CULTURA
Rua de S. Marcos, nº 118, 3º.
4700-328 Braga
Tel: 253278281;
Perspectiva lateral da Capela de Guadalupe
—parece adoptar uma configuração cruciforme;

Fax: 253213958;

Tlm.: 96 53 56 636

www.jovemcoop.com | jovemcoop.blogspot.com
info@jovemcoop.com
Com o apoio: JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR

CAPELA DA NOSSA
SENHORA DE
GUADALUPE
E PARQUE DE
GUADALUPE

CAPELA

DE NOSSA

SENHORA

DE

GUADALUPE

E

PARQUE

DE

GUADALUPE

Este edifício, de curiosa
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A comunidade de Guadalupe dedica uma festa em
honra de S. Marçal, que é padroeiro dos Bombeiros e
que tem culto nesta Capela.

