Jovem Cooperante – Natureza/Cultura

Jovem Cooperante
e
Junta de Freguesia de S. Victor

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
Pormenor interior — pia de bênção

adaptarmo-nos e evoluirmos nos objectivos e na linha de actuação.

Capela de
S. Victor - o -Mártir

Hoje, continuamos a possibilitar aos nossos membros o acesso e a
partilha de culturas, tradições e História, através da realização de actividades 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
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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;

Fax: 253213958;

Tlm.: 96 53 56 636

www.jovemcoop.com | jovemcoop.blogspot.com
info@jovemcoop.com
Pormenor das “conversadeiras”

Com o apoio: JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR

O Nosso Património

Capela
S. Victor- O -Mártir

A Capela de S. Victor-o-Mártir é

Foi construída por volta do século XVIII, segundo

constituída por uma fachada

reza a inscrição que encima a padieira da principal

do estilo maneirista, com uma

entrada da casa, à qual pertencia esta Capela.

porta rematada num frontão

Esta Capela surge neste sítio invocando aqui o nasci-

triangular e com adornos geo-

mento do Santo que lhe dá nome.

métrico. Possui, ainda, duas

essencialmente construída em
pedra, madeira e cal, sendo

janelas bem trabalhadas, ao
lado da porta e uma outra em cima do frontão (do lado
de

dentro

é

ainda

possível

vislumbrar

Vista Geral da Capela de S. Victor-o-Mártir

as

“conversadeiras”).
Esta capela, devido ao seu progressivo abandono, está
coberta com vegetação, só se podendo ver parcialmente a cruz e um dos pináculos (o que se situa do lado
esquerdo, pois o outro parece já ter caído). Devido ao
seu estado de abandono, a capela apresenta alarmantes sinais de ruína e constitui perigo de desabamento,
pelo que seria desejável haver um projecto de recuperaEscreveu Jorge Cardoso, na obra “Agiológio Lusitano”
que “Em Braga, a rutilante auréola do ínclito mártir S.

ção para reabilitar aquele edifício.
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Victor, natural de Passos, aldeia nos arrabaldes desta
deliciosa cidade…”, ou seja, atribui ao Lugar de Passos, na zona do Areal, freguesia de S. Victor, o sítio
onde morava o jovem Victor. Também o autor Bernardino José de Sena Freitas, em Memórias de Braga,
Tomo V, página 445 afirma que “No Lugar de Passos
está a Capela de S. Victor, mártir que de presente
fundou Constantino de Sousa Silva e há tradição de
que morava aqui o Santo.” .

Pormenor da porta—frontão decorado

