Casa Brasileira na Rua Nova Santa Cruz
Foi uma habitação de arquitectura tradicional de
emigrantes brasileiros.

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

PATRIMÓNIO

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
Após vários anos em claro abandono, foi destruída
no ano 2006 para dar lugar a um prédio que, em nossa opinião, não se enquadra naquele lugar, até por-

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..

que o novo prédio tapa a Rua do Pulo, uma pequenina rua muito tradicional e que fazia lembrar o
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ambiente rural dentro de uma cidade.

Rua de S. Marcos, nº 118, 3º.

DESAPARECIDO

4700-328 Braga
Nota: Sabemos que muito mais património, infelizmente, já desapareceu de
Braga. Este é um pequeno contributo para vaguear nas memórias. Se tiver fotos
e/ou documentos destes ou de outros sítios, solicitamos o favor de colaborar
connosco, para podermos reconstruir a memória colectiva bracarense.

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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Casa Castelo de Guadalupe

Palacete Matos Graça

As pinturas parietais,

O Palacete Matos Graça situa-se no Largo da

muito ricas estilistica-

Senhora-a-Branca e também é conhecido por

mente, eram assinadas

Palácio Senhora-a-Branca.

por Vicente José da Silva e datadas de 1884.

O interior era marcado por uma magnífica
escadaria que terminava num corredor onde
se distribuíam as principais divisões da casa.

Todo o edifício esteve ameaçado de destruição em

Encimava, juntamente com a Capela de Guadalupe, o

2000, do qual só acabaram por destruir o seu inte-

Monte de Santa Margarida, ou Monte Reduto, tendo

rior. O edifício foi aproveitado para a construção

sido, provavelmente construída nos finais do século

de um prédio mais moderno e o andar inferior

XIX ou inícios do século XX. Esta casa tinha um estilo

oferece serviços comerciais. Da estrutura original
do Palácio apenas se manteve a fachada.

arquitectónico que fazia lembrar um Castelo, pois possuía ameias e pináculos. Foi destruída no ano 2003 e no
seu lugar nascerá um complexo habitacional de luxo.

Possuía uma abóbada com estuques decorados suportada por colunas caneladas e capitéis
coríntios em madeira. Existiam, ainda, pinturas murais com motivos flamengos, bem como
datas e monumentos evocativos da História de
Portugal.
Pormenor da Clarabóia que foi destruída

