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2. MUSEU REGIONAL DE BEJA
/MUSEU RAINHA D. LEONOR

Caminhos de Beja é um percurso
que nos desafia a descobrir os
primórdios da cidade, através
dos legados de várias épocas
e civilizações que marcaram
presença no território, desde
a Idade do Ferro até à época
Medieval/Cristã.
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Roteiro:
Núcleo Museológico da Rua
do Sembrano, Museu Regional
de Beja, Escavações da
Rua Moeda (passagem pelo local),
Núcleo Visigótico e Castelo.

O espólio do Museu Regional de Beja está
instalado no Convento de Nossa Sra. da
Conceição desde 1927 e foi ampliado com
coleções provenientes de outros conventos e
palácios da região. Entre o rico acervo do
Museu encontra-se uma importante coleção de
arqueologia, que permite perceber a história
da ocupação do território de Beja desde os
tempos mais recuados.

A coleção visigótica do
Museu Regional de Beja
constitui o núcleo de peças
desta época mais importante
do país, tendo motivado para
Beja a designação de "Capital da Arte Visigótica em
Portugal". Foi recolhida ao
longo de várias dezenas de
anos por diversos especialistas e em diferentes
locais da cidade e arredores. Está instalada na
antiga Igreja de Santo
Amaro.
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5. CASTELO
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1. NÚCLEO MUSEOLÓGICO
DA RUA DO SEMBRANO
Integra um conjunto de estruturas arqueológicas, visíveis
através de um pavimento em
vidro de grandes dimensões
instalado numa estrutura em
grade, que, juntamente com uma
exposição dos materiais arqueológicos recolhidos quando das
escavações, possibilitam uma
viagem através dos cerca de
2.700 anos de história da
cidade de Beja. Destacam-se os
alicerces de uma muralha da
Idade do Ferro, descoberta que
veio provar que, no morro
atualmente ocupado pela cidade,
já existiria um importante
povoado antes da integração do
território no Império Romano.

4. NÚCLEO VISIGÓTICO
DO MUSEU REGIONAL
DE BEJA
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3. ESCAVAÇÕES DA RUA DA MOEDA
(passagem pelo local)
As escavações arqueológicas que decorrem na Rua da Moeda têm
vindo a revelar um vasto conjunto de edifícios e de materiais,
que têm contribuído decisivamente para o conhecimento da história
da cidade, desde os primórdios, há cerca de 2700 anos, até à
atualidade. Destacam-se quatro descobertas: os fundamentos de um
grande edifício da Idade do Ferro, possivelmente um edifício
público; a estrutura dos alicerces de um grande templo da época
romana, talvez o templo principal de um fórum da época Imperial,
que nessa zona se localizaria, e que, pelas dimensões que
apresenta, é o maior templo romano descoberto até ao momento em
território português; vestígios de residências da época islâmica,
sendo ainda visíveis os pavimentos e partes de objetos utilizados
no quotidiano; e os vestígios da atividade de uma Casa da Moeda
privada que laborou no século XVI.

Construído na Idade Média
ocupa um lugar central na
cidade. Trata-se de um
castelo com características
do período gótico, disposto
em planta pentagonal, flanqueado por seis torres,
incluindo a de Menagem. A
construção do castelo e
muralha deveu-se a iniciativa régia, logo na época de
D.Afonso III, em meados do
século XIII, e prolongou-se
pelos séculos XIII e XIV. A
Torre de Menagem, elevando-se a cerca de 40 metros de
altura, a mais alta torre
militar do país, permite uma
visão ampla da planície e do
perímetro da muralha. De
planta quadrangular, é
composta por três salas e é
um dos melhores exemplos de
arquitetura militar portuguesa do período.

