O Nosso Património
Jovem Cooperante – Natureza/Cultura
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

Casa das Goladas

finais da década de 70 do século passado. Contudo, foi necessário

3 tectos trabalhados, pertencentes a
diferentes divisões da casa

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 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

3 tectos em avançado estado de ruína.
O que podemos fazer para não deixar desaparecer
O Nosso Património?

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
Com o apoio: JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR

Um Património em
Vias de Extinção

CASA DAS GOLADAS
Não se sabe em que ano foi cons-

Esta casa situa-se na rua D. Pedro V, pertencendo a

truída, mas sabe-se que terá sofri-

Maria Adelaide Cunha Reis. O nome “Goladas” provém

do grande obras de remodelação e

da proximidade do local mítico da degolação do mártir S.

restauro no ano de 1871. Na facha-

Victor.

da virada para a rua existem 9
janelas e a fachada das traseiras
possui 11, todas elas com portadas. Em toda a casa existem 4
Clarabóia com Imagens de
varandas.
Reis de Portugal
Neste momento encontra-se desabitada e em mau estado de conservação devido, principalmente, ao

A escadaria permite ter acesso à cozinha, onde existira um

abandono e à acção erosiva dos agentes climáticos.

fogão a lenha, bem como à sala de jantar e à sala de

No seu interior, quase todos os tectos da casa são decorados com

estar, onde as paredes são forradas a papel e o tecto

várias formas, dependendo das divisões. No hall de entrada, onde o

apresenta motivos decorativos.

Inicialmente, fazia parte desta residência uma quinta que

pavimento foi retirado, existe também uma grande porta com “vitrais”

Todos os móveis antigos da casa estão agora guardados

se estendia até aos terrenos onde actualmente se locali-

que dá acesso à escadaria principal. Na zona da escadaria, as pare-

num armazém. Este edifício merecia ser restaurado e

za a piscina municipal da rodovia, e que deu lugar aos

des são pintadas à mão e no topo existe uma clarabóia integrada num

valorizado, pois é um símbolo do valor arquitectónico da

prédios das ruas Padre Manuel Alaio, Orfeão de Braga,

tecto incrivelmente decorado.

freguesia.

parte da rodovia e da Aldeia Olímpica.

Desenho da fachada no projecto de 1871;

Desenho do Projecto de 1871 onde se vê a porta com os vitrais;

