J OV EMCOOP

Constituição

“ O N OSSO P A TRI M Ó NI O”

Jovem Cooperante – Natureza/Cultura
¨ Na fachada principal há uma

A JovemCoop surgiu em 1979, fruto da vontade de um grupo de jovens
de Braga em promover a história e cultura da cidade.

porta e duas janelas de madeira,

As nossas actividades foram delineadas a pensar na sociedade dos

assim como uma cruz arquiepis-

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

copal em pedra.

adaptarmo-nos e evoluirmos nos objectivos e na linha de actuação.
Hoje, continuamos a possibilitar aos nossos membros o acesso e a

Existe também um nicho com
imagem

de

Nossa

Senhora-a-

partilha de culturas, tradições e História, através da realização de actividades com associações congéneres estrangeiras ou nacionais.

Branca e uma inscrição latina:

Contudo, é nossa prioridade dar seguimento a esta linha de activida-

“NIVE DEALBANTVR IN SELMON

des, incentivando os nossos membros a conhecer, além de novas cultu-

MONS

BENEPLA-

ras, a cultura da sua própria região. Assim, cada vez mais apostamos

CIMVM EST DEO HABITARE IN

na educação e sensibilização para o património construído, seja

EO”.

arqueológico, seja arquitectónico ou natural, da cidade de Braga e da

DEI

IN

QUO

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.
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Tel: 253278281;
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Igreja
Senhora-a-Branca

IGREJA SENHORA-A-BRANCA
A Igreja Actual:

História:

¨ Situa-se

no largo da Senhora -a-

¨ Houve um ano

Branca, na transição entre a rua de S.

em que se regis-

Victor e a Avenida Central.

tou

A parte inferior da igreja obedecer ao estilo

um

¨ O seu culto foi trazido para Braga pelo

arcebispo D. Diogo de Sousa entre 1505
e 1532, que tendo estudado em Roma,
era muito devoto desta Senhora.

forte

nevão no antigo

Segundo os historiadores, desde o sécu-

centro

de

barroco, os azulejos que decoram o interior

império

romano,

que terá sido reconstruído

da igreja são do início do século XX. O

mais

precisa-

D. Diogo de Sousa. Contudo, em 1770,

sacrário e a tribuna foram concebidos por

mente no monte

devido a um avançado estado de abando-

André Soares e em 1783, o entalhador

Esquilino

no e ruína, a Igreja conhece nova fase de

João Bernardo da Silva executa alterações

ficou

Nossa

reconstrução, adoptando mais ou menos

no retábulo, concedendo-lhe um aspecto

Senhora gostaria que fosse erguido um

a estrutura que apresenta hoje em dia,

templo.

tendo sido também introduzida a torre

neoclássico e a parte de superior ao estilo

neo-clássico. No tecto desta Igreja permanece o brasão de D. Diogo de Sousa.
¨ O nome de

origem

pro-

vém do culto a Nossa
Senhora das
Neves
Roma.

em

um

lo XIV que existe um templo naquele sítio

que

associado

ao

sítio

onde

¨ Este facto, foi considerado um milagre, e

no tempo de

sineira.

é ainda hoje festejado na capital Italiana a
05 de Agosto, tornando-se assim um culto
religioso que se espalhou por toda a Europa, chegando à nossa cidade com o nome
de Nossa Senhora a Branca das Neves,
sendo agora chamada por Nossa Senhoraa-Branca.
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