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A história de Beja também
se confunde com a história
dos seus conventos e igrejas.
Este percurso desafia à 
descoberta da origem e das 
diferentes alterações que os
conventos ainda existentes 
na cidade e algumas das 
suas igrejas foram sofrendo ao 
longo dos tempos. 
Uma viagem que atravessa 
sete séculos de história.

Roteiro: 
Convento de S. Francisco, 
Convento de Nossa Senhora 
da Conceição, Igreja de Santa 
Maria, Igreja da Misericórdia 
e Igreja dos Prazeres.

1. CONVENTO DE S. FRANCISCO 
Foi fundado no século XIII, tendo sofrido pro-
fundas alterações ao longo dos séculos, pelo que 
são visíveis elementos de diferentes estilos de 
arquitetura. Do período gótico mantém a chamada 
Capela/Sala dos Túmulos, uma capela funerária 
familiar construída nessa altura, classificada 
de Imóvel de Interesse Público. Recentemente o 
Convento sofreu obras de adaptação para unidade 
hoteleira, estando o edifício atualmente inte-
grado na rede de pousadas de Portugal.

2. 

DA CONCEIÇÃO
CONVENTO NOSSA SENHORA 

Foi instituído por ordem dos primeiros duques de 
Beja, D. Fernando e D. Brites, pais da Rainha D. 
Leonor e do Rei D. Manuel, e foi um dos mais ricos 
conventos do sul do país. Nos finais do século XIX 
e inícios do século XX, a cidade de Beja foi palco 
de grandes destruições patrimoniais e deste antigo 
convento sobreviveu apenas a igreja, o claustro, a 
sala do capítulo e divisões adjacentes. 
Atualmente, encontra-se ali instalado o Museu 
Regional de Beja (Museu Rainha D. Leonor).

4. 

DA MISERICÓRDIA
IGREJA 

Foi construída no séc. XVI. 
Trata-se de um exemplo ímpar 
da arquitetura renascentista 
de forte influência 
italiana, inspirada nas 
loggia das cidades 
italianas. Foi inicialmente 
projetada para açougue. 
Contudo a sua imponência 
causou grande impacto na 
época, pelo que se 
considerou que deveria ser 
destinada ao culto 
religioso, sendo então 
adaptada a igreja. Deve a 
sua configuração atual a 
obras de restauro que 
ocorreram na década de 40 do 
século passado, que lhe 
devolveram a sua fisionomia 
original.

5. 

SENHORA DOS PRAZERES 
IGREJA DE NOSSA   

Capela datada de 1672 
composta por dois corpos 
distintos. Aqui encontra-se 
um dos mais importantes 
repositórios de arte sacra 
da cidade e um conjunto de 
azulejos com grande beleza.

3. IGREJA DE SANTA MARIA 

É uma das mais antigas igrejas de Beja e, 
segundo alguns autores, poderá ter sido 
construída no local de uma antiga mesquita. 
Trata-se de um dos melhores exemplos do 
chamado 'gótico alentejano'.
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