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INICIATIVAS ASSISTENCIAIS SURGIDAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

INSTITUIÇÃO/PRÁTICA FUNDAÇÃO DESTINATÁRIOS AUXÍLIOS 

Asilo de S. José 1852 

“Inválidos” de ambos 

os sexos  

 

Pensionistas  

 

Benfeitores 

Alojamento / Alimentação / Vestuário / 

Cuidados de saúde e higiene 

Hospital de Santa Cruz 1852 

Irmãos da Irmandade 

de Santa Cruz de 

ambos os sexos e 

“família”: 

 

a) irmãos “pobres” – 

tratamento gratuito 

 

b) irmãos doentes “de 

paga” – tratamento na 

enfermaria ou em 

quarto particular 

* Cuidados de saúde e higiene:  

 

a) tratamento no hospital;  

 

b) tratamento em casa (pagamento  do médico 

e medicamentos);  

 

c) consultas – no hospital: gratuitas para os 

irmãos “pobres”; em casa: mediante pagamento 

 

* Alojamento / Alimentação / Serviços de 

carácter espiritual (administração de 

sacramentos, confissão) / Serviço fúnebre, se o 

irmão “pobre” falecesse no hospital 



INICIATIVAS ASSISTENCIAIS SURGIDAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

INSTITUIÇÃO/PRÁTICA FUNDAÇÃO DESTINATÁRIOS AUXÍLIOS 

Montepio de S. José 
1861 

(Estatutos) 

Artistas 

* Auxílio na doença: 
 

a) subsídio pecuniário diário; 
 

b) tratamento médico; 
 

c) pagamento dos medicamentos 

 

* Auxílio na inabilidade (geralmente 

lesão ou decrepitude), na prisão e em 

desastre 
 

 * Auxílio na morte: 
 

a) enterro 
 

b) protecção à mulher e filhos (viuvez e 

orfandade): subsídios pecuniários 

semanais ou mensais 
 

 * Empréstimos a juro  

Mulher e filhos dos sócios  

ou 

Pais, irmãos/irmãs, criados e 

“pupilos” 

Auxílio na doença e na morte 

Filhos dos sócios falecidos Instrução 

Sócios benfeitores ou 

honorários 



INICIATIVAS ASSISTENCIAIS SURGIDAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

INSTITUIÇÃO/PRÁTICA FUNDAÇÃO DESTINATÁRIOS AUXÍLIOS 

Asilo da Infância 

Desvalida de D. Pedro V 
1863 

Infância desvalida 

feminina (“pobres”, 

abandonadas, 

expostas, órfãs, filhas 

naturais, filhas de 

mãe solteira …) 

Alojamento / Alimentação / Vestuário / 

Cuidados de saúde e higiene / Instrução 

básica, religiosa e de trabalhos femininos / 

Obtenção de emprego / Enxoval 

Colégio de Regeneração 1869 
“Extraviadas” 

(mulheres em risco) 

Alojamento / Alimentação / Vestuário / 

Cuidados de saúde e higiene / Instrução 

básica, religiosa e de trabalhos femininos, 

música, desenho, horticultura e floricultura 

Regulamento das 

“toleradas” elaborado 

pela Administração do 

Concelho 

1871 Prostitutas  

Inspecção sanitária: médica e higiénica 

(grupo de risco em termos sanitários, para 

além de atentarem contra a moral e os bons 

costumes) 

Associação Comercial de 

Beneficência em Braga 
1874 

Comerciantes 

Auxílio na doença, na inabilidade, na morte, 

na prisão, no desemprego e em dificuldades 

económicas 

Filhos dos sócios 

falecidos 
Amparo profissional 



INICIATIVAS ASSISTENCIAIS SURGIDAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

INSTITUIÇÃO/PRÁTICA FUNDAÇÃO DESTINATÁRIOS AUXÍLIOS 

Conferência 

[masculina] de S. 

Vicente de Paulo 

1877 “Pobres” 

Distribuição de alimentos, vestuário, 

agasalhos e de esmolas em dinheiro / 

Auxílio na doença e na morte / Instrução 

básica e religiosa / Auxílio de carácter 

espiritual 

Asilo dos Clérigos 1880 

Sacerdotes membros da 

Irmandade de N.ª Sr.ª da 

Lapa, S. Pedro e S. Tomás 

de Aquino 

Alojamento / Alimentação / Cuidados de 

saúde e higiene 

Asilo de Mendicidade 

de Braga 
1884 

“Mendigos” de ambos os 

sexos  

 

Pensionistas  

 

Benfeitores 

Alojamento / Alimentação / Vestuário / 

Cuidados de saúde e higiene / Serviços de 

carácter espiritual (oração, missa, confissão, 

administração de sacramentos) 

Oficina de S. José 1889 

Rapazes em situação de 

risco (preferencialmente 

que tivessem estado na 

cadeia ou em casas de 

correcção) 

Alojamento / Alimentação / Vestuário / 

Instrução básica / Aprendizagem de ofícios, 

desenho e música  

Colégio de Preservação 1890 

Donzelas abandonadas e 

em perigo de perderem a 

honra e a virtude 

Alojamento / Alimentação / Instrução básica 

e de trabalhos femininos 



INICIATIVAS ASSISTENCIAIS SURGIDAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

INSTITUIÇÃO/PRÁTICA FUNDAÇÃO DESTINATÁRIOS AUXÍLIOS 

Associação de 

Socorros Mútuos 

Fúnebre Familiar 

Bracarense 

1892 

Associados 
Auxílio na morte / Auxílio na doença 

(facultativo) / Empréstimos a juro 

Mulher e filhos dos sócios 
Auxílio na doença e na morte / 

Enterramento 

Sócios benfeitores ou 

honorários 

Associação de 

Socorros Mútuos de S. 

Salvador 

1893 Distribuidores do correio 
Auxílio na doença, na inabilidade e na 

morte 

Conferência [feminina] 

de S. Vicente de Paulo 

1894 

(A funcionar) 
“Pobres” Criação de uma creche 

Oficina-Escola de 

Tecelagem 
1894 

Raparigas pobres e de bom 

porte sem meios de 

subsistência 

Alimentação / Vestuário / Instrução básica, 

religiosa e de trabalhos femininos / 

Remuneração / Obtenção de emprego / 

Oferta de um tear 



INICIATIVAS ASSISTENCIAIS SURGIDAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

INSTITUIÇÃO/PRÁTICA FUNDAÇÃO DESTINATÁRIOS AUXÍLIOS 

Pão de Santo António 1895 “Pobres” 

* Distribuição de pão: 

 

a) semanal, à terça-feira 

 

b) mensal, ao domingo 

 

* Auxílio de carácter espiritual (oração, missa, 

confissão, comunhão, benção) 

Associação de 

Socorros Mútuos de 

Santo António 

1896 

(Elaboração 

de estatutos) 

Associados Auxílio na doença e na morte 



CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS INSTALADAS EM BRAGA NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX 

CONGREGAÇÃO INSTALAÇÃO FUNÇÕES EXERCIDAS 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 

da Imaculada Conceição 

1875 - Hospital de S. Marcos Enfermeiras / Serviços de cozinha / Supervisão geral 

1876 - Asilo de S. José 
Regime e serviço interno / Enfermeiras / Cozinha / Tratamento 

dos asilados 

1876 - Hospital de Santa Cruz 

Serviço interno / Enfermeiras / Cozinha / Supervisão geral / Orar 

pelos irmãos e benfeitores da Irmandade / Velar pela 

administração dos sacramentos aquando da morte / Assistência 

na morte 

1876 - Colégio ou Hospício de 

Santa Margarida  

“Aula” gratuita para meninas pobres / Sustento e vestuário das 

meninas pobres / Tratamento gratuito de quem aí se 

apresentasse e quisesse usufruir dos serviços prestados pelas 

enfermeiras existentes 

1884 - Asilo de Mendicidade 
Regime interno (directora ou regente) / Cozinha / Despensa / 

Rouparia 

1891 - Colégio de Preservação Direcção e administração interna 

Irmãs Dominicanas Portuguesas 

1877 - Colégio de Regeneração 
Administração interna / Fiscalização, instrução e direcção das 

internadas / Pessoal interno directivo e profissional 

1894 - Oficina-Escola de 

Tecelagem 
Direcção interna / Instrução técnica 

Irmãs de S. José de Cluny ou da 

Congregação da Missão de S. José 
1886 - Asilo de D. Pedro V Direcção interna / Educação e instrução das internadas 

Irmãs Franciscanas Missionárias 

de Maria 

1895 - Conservatório das Órfãs do 

Menino Deus da Tamanca 
Direcção  

1896 – “Petizes” dos Remédios 

[Convento dos Remédios]  

Obra educativa a favor de crianças pobres, sobretudo rapazes 

de rua 

  

Alimentação / Vestuário / Educação, instrução / Aprendizagem 

de trabalhos femininos no caso das raparigas 


