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.

O Nosso Património

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 actividades com associações congéneres estrangeiras ou nacionais.

Montariol

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;

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
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sia de S. Victor;

•
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História

A zona de Montariol é a mais alta da fregue-

•

Deste ponto é possível ver o Bom Jesus, o

edifício, uma casa de descanso, numa quinta que

Sameiro e a Santa Marta;

haviam comprado;

Este espaço é actualmente habitado por mon-

•

O actual edifício foi sujeito a obras de recupe-

•

•

•

chegarem à posse dos Franciscanos. Contudo, estes

ração.

A partir de Outubro de 1926 os Franciscanos
adquirem progressivamente as propriedades

Depois da expulsão da companhia de Jesus, em

Estes terrenos foram passando de mão em mão até

Entre 1911 e 1913, o edifício serviu de quartel, sofrendo muitos danos;

que já lhes tinham pertencido, a partir de

1759, os terrenos foram vendidos;

ges Franciscanos;

•

Em 1562, os Jesuítas construíram, no local do actual

1890;

•

Ao tomarem posse das suas terras, os Franciscanos tiveram de reconstruir um novo edifí-

foram expropriados e os terrenos passam para posse

cio devido à degradação que o anterior havia

do Estado.

sofrido enquanto quartel.

•

O edifício construído nessa altura é o mesmo
que ainda hoje é visível.

Fachada da igreja
Pormenor da fachada do edifício

•

Apesar dos terrenos passarem a ser do Estado, os
Franciscanos conseguiram levar com eles várias
peças do altar mor, muita mobília e grande parte dos
livros da biblioteca.

