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BEJA ANTIGA
Beja é uma cidade antiga. Situada no topo de um pla-
nalto, dominando a peneplanície do Baixo Alentejo, 
facilmente nos apercebemos do seu posicionamento 
privilegiado quando nos abeiramos de um miradouro ou 
da sua muralha. A paisagem envolvente, com dezenas 
de quilómetros de extensão, apenas é interrompida pela 
serra de Portel a norte e pelas faldas da serra de Aracena 
a leste, já em terras da espanhola Andaluzia, espraian-
do-se a sul até às serras do Algarve e a oeste até à serra 
de Grândola, no litoral alentejano. Esta magnificência 
faz-nos, por vezes, esquecer de olhar para mais perto, 
mas ao percorrermos as ruelas do centro percebemos o 
quão íngreme este planalto pode ser, como se eleva sobre 
os arredores de forma imponente, dificultando o acesso 
ao seu topo. Quem estiver por detrás das suas muralhas 
pode ver tudo o que se passa à volta da cidade, num raio 
de muitas dezenas de quilómetros. Quem estiver no seu 
sopé percebe que dificilmente lá entrará se os seus habi-
tantes não lhe abrirem as portas dos seus grossos muros. 
Beja foi construída num dos melhores locais geoestra-
tégicos da peneplanície, vigiando o que nela se passa e 
preparada para se defender dos seus inimigos.

Mas voltemos aos miradouros de Beja, numa manhã 
de outono, e observemos de novo a paisagem. A terra, 
preparada para a sementeira, é escura, quase negra, uma 
mancha compacta entrecortada pelo verde dos sobreiros, 
das oliveiras, das árvores de fruto e da vegetação que 
bordeja as estradas, caminhos rurais e vias de água. 
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... já antes da presença romana nesta região existia no 
planalto onde hoje se ergue Beja um povoado de certa 

dimensão, pois a construção de um muro defensivo com 
cerca de três metros de espessura só era justificável face 

à existência de um aglomerado urbano importante. 

Não é um solo qualquer, são os famosos barros 
negros, que se assumem como dos mais ricos 
do Alentejo. A cidade está instalada mesmo 
no meio deles, no centro de uma das regiões 
mais férteis do sul do país, pólo aglutinador da 
riqueza aqui produzida, centro administrativo e 
político, sentinela de defesa. Paralelamente, a re-
gião possui um importante conjunto de recursos 
mineiros, conhecidos e explorados desde longa 
data, que a tornam mais valiosa e apetecível. 
A agricultura, as minas e a pecuária parecem 
ter sido, desde há muito, importantes recursos 
de uma economia local que, através do Guadia-
na, navegável a sul de Mértola, autêntico porto 
fluvial avançado de Beja, desde cedo os drenava 
pelo Mediterrâneo e daqui recebia produtos 
vindos de outras paragens, de regiões tão longín-
quas como o Egito faraónico ou a Grécia clássica.
Mas o planalto onde se ergue Beja esconde outro 
segredo, que o torna ainda mais especial. No seu 
subsolo existe água, esse recurso fundamental 
que constitui um bem precioso no Alentejo. 
A quantidade de poços, descobertos em diversas 
intervenções arqueológicas feitas na cidade, 
comprova a utilização dos recursos aquíferos 
em diversos períodos, demonstrando como os 

1
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mesmos se revelaram importantes para a vida 
quotidiana da cidade. 
Por todas estas razões, Beja é uma cidade tão 
antiga! A disponibilidade de água, a riqueza dos 
seus solos, a proximidade da via de comunicação 
que o Guadiana constituía, as condições físicas 
que o planalto oferece ao nível de controlo do 
espaço circundante e de defesa das suas popula-
ções, revelaram-se como vantagens que os povos 
instalados na região desde cedo se aperceberam 
e trataram de aproveitar. Por isso cada obra que 
se inicia no centro da cidade traz à superfície 
vestígios de outras épocas, revelando cidades 
que se foram sucedendo de forma ininterrupta, 
a maior parte das vezes interpenetrando-se, ao 

1  Representação de um touro, 
escultura, Idade do Ferro
(Séc. VI a.C.) NMRS
Z
2  Moeda romana (séc. II) NMRS

3 Fragmentos de lucernas romanas 
com decoração MRB

4 Cabeça de touro (época romana) 
MRB

sabor dos condicionalismos históricos e refletin-
do as caraterísticas culturais e materiais de cada 
período.

Mas quão antiga é a cidade? Durante muitos 
anos esta pergunta foi de difícil resposta, divi-
dindo-se a opinião dos historiadores e arqueólo-
gos entre os que apontavam para uma fundação 
da cidade na época romana e os que referiam 
que anteriormente já o planalto seria habitado. 

As escavações arqueológicas efetuadas na Rua 
do Sembrano, onde hoje se encontra um núcleo 
museológico, permitiram resolver de vez este 
assunto. A descoberta dos vestígios de uma 
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muralha datada da Idade do Ferro, da segunda 
metade do 1º milénio a.C., provou que já antes 
da presença romana nesta região existia no 
planalto onde hoje se ergue Beja um povoado de 
certa dimensão, pois a construção de um muro 
defensivo com cerca de três metros de espessura 
só era justificável face à existência de um aglo-
merado urbano importante. Simultaneamente, 
voltou a ver a luz do dia um vasto conjunto de 
objetos datados do mesmo período, revelando 
uma cultura material sofisticada que abre um 
pouco o véu sobre o povo que habitava essa ci-
dade. Uma das descobertas mais importantes fo-
ram fragmentos de cerâmica ática, provenientes 
da Grécia clássica, provando que aqui chegavam 
produtos oriundos do Mediterrâneo oriental e 
definindo uma ligação da região com as civili-
zações que ladeavam este mar ainda antes da 
sua integração no mundo romano, uma relação 
que só muitos séculos depois seria posta em 
causa. Face à ausência de documentação escrita, 
não conhecemos o nome da cidade nem do seu 
povo. Mas que ela existiu é, agora, uma certeza, 
dando origem a uma ocupação, entretanto já 
confirmada por escavações noutros pontos da 
cidade, que se prolonga até aos nossos dias e que 
surge claramente nas escavações efetuadas na 
Rua do Sembrano, cujos resultados podem ser 
observados in situ, interpretados no seu contexto 
original.

Mas se não conhecemos o nome da cidade da 
Idade do Ferro, já o da cidade da época romana 
é bem conhecido. Também designada de Pax 
Augusta, é, no entanto, a designação de Pax 
Julia que acabará por tornar-se dominante, 
correspondendo à integração de toda a região no 
mundo romano desde, pelo menos, o século I a.C. 
Se até aqui temos falado da antiguidade da cida-
de, a partir da época romana devemos acrescen-
tar-lhe outro atributo, o da sua importância. 



De facto, se em relação ao povoado da Idade do Ferro podemos apenas intuí-la, 
em relação à cidade romana essas dúvidas dissipam-se. Integrada na província 
da Lusitânia, com capital em Mérida, uma das três regiões administrativas que 
organizaram a Península Ibérica durante largo período do Império Romano, Pax 
Julia era capital de um dos três conventus iuridicus (circunscrições territoriais 
jurídico-administrativas em que se subdividiam as províncias) que existiam no 
atual território português, a única a sul do Tejo. Desta forma, Beja era a cidade 
com o estatuto administrativo e jurídico mais importante na região. Mas se as 
fontes escritas nos dão estas informações, os vestígios arqueológicos encontra-
dos por toda a cidade, particularmente abundantes no que se refere à cidade 
romana, confirmam a grandeza e imponência que Pax Julia deve ter possuído, 
consonante com o estatuto que tinha.

Uma visita ao Museu Regional Rainha D. Leonor permite-nos perceber pre-
cisamente esta questão, ao depararmos com um conjunto de componentes de 
edifícios da época romana de grande dimensão, pressupondo a existência de 
equipamentos públicos majestosos, ao mesmo tempo que o cuidado colocado 
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na modelação dos elementos decorativos e o 
equilíbrio das peças encontradas revelam um 
urbanismo e uma estética muito apurados, na 
linha das cidades situadas no centro do Império.

Escavações iniciadas na última década do século 
XX, realizadas no local onde estaria situado o 
forum da cidade, confirmam estas perspetivas, 
através da descoberta das fundações de um dos 
maiores templos romanos da Península Ibérica, 
o mais amplo descoberto até ao momento em 
território português.

Se a cidade possuía estas caraterísticas, também 
o mundo rural em torno de Pax Julia era forte-
mente ocupado, multiplicando-se os vestígios 
arqueológicos de explorações agrícolas da época 

romana, designadas pelo termo villae (villa no 
singular), constituindo, no seu conjunto, anéis 
em torno da cidade. Pensa-se que os produtos aí 
produzidos, para além de abastecerem os mer-
cados urbanos mais próximos, seriam também 
exportados para outras regiões, através do mar 
romano que era então o Mediterrâneo. Pensa-
-se, igualmente, que já na altura os principais 
produtos seriam os cereais - nomeadamente 
o trigo - o vinho e a azeitona, para produção 
de azeite, a clássica trilogia da agricultura do 
Mediterrâneo, que ainda hoje constitui a base 
da alimentação local. Para além destes, outros 
produtos existiriam, como os hortícolas, os fru-
tícolas e os provenientes da pecuária, da mesma 
forma que, para além das villae, unidades de 
produção já com uma certa dimensão, existi-
riam explorações agrícolas mais pequenas.

A Villa Romana de Pisões é ilustrativa deste tipo 
de exploração agrícola romana, encontrando-
-se a descoberto os aposentos referentes aos 
seus proprietários, a pars urbana (a pars rustica, 
aposentos dos criados e escravos, e a pars fruc-
tuaria, celeiros, estábulos, lagares, não foram 
escavados). Os mosaicos, o complexo termal e 
o muro da barragem chegaram, até aos nossos 
dias, em muito bom estado de conservação e 
possibilitam uma aproximação à vida quotidia-
na da época.
A desagregação do Império Romano e o movi-
mento e instalação de povos provenientes do 
leste e norte da Europa alteraram a realidade 
política europeia. A Península Ibérica não 
ficou imune a esta situação, e a deslocação dos 

1 Fragmento de coluna (séc. IV/V) NVMRB
2 Pilastra com ábaco (séc. VII) NVMRB

1

2
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visigodos para este território vai dar origem à 
formação do reino Visigótico, num processo que 
decorre ao longo do século V d.C., se consolida 
no século VI e irá manter-se até ao século VIII. 
A nova realidade política, apesar de introdu-
zir algumas mudanças, parece não implicar, 
contudo, uma alteração radical das estruturas 
económicas e sociais, as quais irão manter algu-
mas caraterísticas que já vinham a ser definidas 
desde finais do Império Romano. 
O mesmo parece acontecer com algumas cidades 

que, apesar de sofrerem mudanças progressivas 
a diversos níveis, vão manter a sua proeminên-
cia enquanto centros políticos, administrativos 
e económicos de determinadas regiões. Foi esta 
a situação de Beja, que preservou o papel que 
possuía no contexto do sudoeste peninsular na 
época romana, afirmando-se como sede de um 
bispado, cujos bispos participam em concílios 
realizados em Toledo, capital do novo reino, ao 
longo dos séculos VI e VII, e mantendo alguma 
magnificência urbana.
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O Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, um dos mais 
representativos do país para este período, abre uma janela 
sobre a história da cidade nesta época.

Em 711 os muçulmanos, vindos do Magreb, começam a 
ocupação da Península. Ao derrotarem o último rei visigodo, 
Rodrigo, na batalha de Guadalete, o reino Visigótico desmoro-
na-se e o poder muçulmano torna-se efetivo em quase toda a 
Península Ibérica. É o início da história do al-Andalus, desig-
nação que os muçulmanos deram aos seus domínios na Penín-
sula, que se iria prolongar por quase oito séculos. Beja, ou 
Baja como parece ser designada pelos muçulmanos, um termo 
que deriva da designação Pax da época romana, vai manter-
-se como uma das cidades mais importantes do ocidente do 
al-Andalus, palco de acontecimentos políticos relevantes, 
citada em diversas fontes árabes. A cidade foi berço de figuras 
importantes na cultura e política, em diversos períodos, desta-
cando-se o nascimento de al-Mu’tamid, o conhecido rei-poeta 
que foi rei de Sevilha no século XI, tendo sido deposto pelos 
Almorávidas, acabando desterrado em Aghmat, perto de 
Marraquexe. Os vestígios arqueológicos têm vindo a confir-
mar a importância da cidade neste período, destacando-se, na 
primeira década deste século, a descoberta de uma necrópole 
islâmica com centenas de sepulturas. Os vestígios materiais da 
Beja islâmica são igualmente visíveis nas diversas estruturas 
museológicas da cidade (Núcleo Museológico da Rua do Sem-
brano; Museu Regional de Beja e Núcleo Visigótico do MRB).

O Núcleo Visigótico do Museu Regional 
de Beja, um dos mais representativos do 
país para este período, abre uma janela 
sobre a história da cidade nesta época.
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No século XII, o processo de conquista cristã 
progride para sul, diminuindo de forma progres-
siva os domínios do al-Andalus. No ocidente da 
Península, os monarcas do recém-formado reino 
de Portugal destacam-se nesta progressão e os 
campos da peneplanície são invadidos pelos seus 
exércitos. Não foi uma conquista fácil, a de Beja. 
De facto, prolongou-se por quase um século, 
entre conquistas cristãs temporárias e recon-
quistas muçulmanas mais permanentes, até que 
a cidade é definitivamente integrada no reino de 
Portugal no tempo de D. Sancho II, na década de 
30 do século XIII. Era, então, uma cidade muito 
destruída e despovoada pelo estado de conflito 
permanente a que havia estado sujeita, situação 
semelhante à dos campos que a rodeavam. Os 
monarcas portugueses irão tomar medidas para 
a repovoarem e reconstruirem.

Com a conquista cristã começa um novo ciclo. 
A profunda ligação ao mundo do Mediterrâneo, 
que tinha caraterizado esta região e que tinha 
contribuído para a pujança da cidade até à época 
islâmica, vai desvanecer-se. Beja não voltaria a 
ser a mesma.

1  Moeda islâmica do período do califado de Córdova 
(929-1031) MRB
2  Moeda islâmica MRB
3  Candis islâmicos MRB
4  Moeda islâmica do reino dos Almoadas (1147-1268)MRB
5  Candeia de pé islâmica (final séc. XII) NMRS
6  Bilha islâmica em cerâmica de corda seca (séc. XII) NMRS

3

4

5

21

6
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Beja, ou Baja como parece ser designada 
pelos muçulmanos, um termo que deriva da 
designação Pax da época romana, vai man-

ter-se como uma das cidades mais impor-
tantes do ocidente do al-Andalus, palco de 
acontecimentos políticos relevantes, citada 

em diversas fontes árabes. A cidade foi berço 
de figuras importantes na cultura e política 
do al-Andalus, em diversos períodos, des-
tacando-se o nascimento de al-Mu’tamid, o 

conhecido rei-poeta que foi rei de Sevilha no 
século XI, tendo sido deposto pelos Almo-
rávidas, acabando desterrado em Aghmat, 

perto de Marraquexe.
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BEJA MEDIEVAL
E MODERNA

Neste sentido, as torres e os telhados das igrejas 
cristãs, símbolos do catolicismo triunfante, vêm 
substituir os minaretes das mesquitas islâmicas, 
ao mesmo tempo que o castelo e respetivas mu-
ralhas funcionam não só como defesa dos habi-
tantes de Beja mas, igualmente, como afirmação 
do poder dos monarcas do reino de Portugal. 
Beja iria tornar-se, durante a Idade Média, na 
cidade mais meridional visitada pelos reis, e a 
sua importância estratégica é confirmada pela 
doação do Foral Afonsino, por D. Afonso III, em 
1254.

É neste contexto que deve ser encarada a re-
construção do sistema de defesa da cidade, com 
início logo no século XIII, num processo que 
parece ter-se prolongado até ao século XIV, com 
a construção da torre de menagem, a mais alta 
do território português. Não se tem certezas so-
bre se o traçado das atuais muralhas decalca ou 
aproveita partes dos antigos muros defensivos 
da época muçulmana ou da Antiguidade Tardia, 
mas, pelas suas caraterísticas, estamos perante 

Quando na primeira metade do século XIII é 
definitivamente integrada no reino de Portugal, 
Beja é uma cidade relativamente despovoada e 
bastante destruída, fruto de um conflito entre 
muçulmanos e cristãos pela sua posse que durou 
quase um século. As fontes históricas de ambos 
os oponentes concordam neste aspeto, e esta vai 
ser uma das principais preocupações dos mo-
narcas portugueses durante o período medieval 
em relação à cidade, a ponto da Crónica de D. 
Afonso III referir que este monarca mandou 
repovoar Beja.

Paralelamente a esta questão, a conquista cristã 
traduz-se num processo de reconstrução do 
espaço urbano, de acordo com as novas neces-
sidades religiosas e políticas, agora dominantes. 
Aliás, ambas surgem associadas, na medida em 
que a consolidação da cidade neste domínio se 
afigura como um aspeto fundamental para pro-
mover o seu repovoamento, funcionando, como 
todas as cidades, como um centro administrativo 
e de afirmação dos novos poderes emergentes. 
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uma fortificação que se insere no movimento de renovação do período 
gótico, que abandona algumas noções inerentes aos castelos români-
cos em busca de maior eficácia defensiva, e que em Portugal tem o seu 
início, precisamente, no século XIII.

Também os novos templos, que surgem por toda a cidade, possuem 
já as caraterísticas da arte gótica. Alguns eram antigos, sobrevivendo 
desde a Antiguidade Tardia, como parece ser o caso da Igreja de Santo 
Amaro, onde hoje se encontra instalado o Núcleo Visigótico do Museu 
Regional de Beja, talvez de época visigótica, o mesmo parecendo 
acontecer com a Igreja de Santa Maria, onde alguns autores lançam a 
hipótese de se ter situado a mesquita principal da cidade no período 
islâmico, estando ambos os templos sujeitos a atualizações sistemá-
ticas da sua gramática construtiva, iconográfica e decorativa, conso-
ante as necessidades religiosas, estéticas e de afirmação de poder de 
diferentes épocas. Trata-se de um processo comum a todos os edifícios 
religiosos, que, nalguns casos, introduz alterações profundas às suas 
fisionomias originais. Entre os novos templos destaca-se o Convento 
de S. Francisco, fundado fora dos muros da cidade em finais do século 
XIII, pertencente à Ordem de S. Francisco, conhecida não só pela sua 
capacidade de evangelização, aspeto a ter em conta num território até 
há bem pouco tempo muçulmano, mas também pelo empreendedo-
rismo que depositava no povoamento e na dinamização da atividade 
agrícola. 
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Tendo em conta o contexto que referimos, não é 
de admirar que tenham sido as próprias autori-
dades locais a solicitar a instalação de um mos-
teiro desta Ordem na cidade. Digna de destaque 
deste período é, também, a Igreja de Santo Estê-
vão, pequeno monumento gótico que remonta, 
segundo alguns historiadores, ao último quartel 
do século XIII.

Durante toda a época medieval, e apesar destes 
trabalhos de construção, alguns arqueólogos 
e historiadores são de opinião que os vestígios 
da cidade de outras eras, nomeadamente da 
época romana, ainda eram visíveis em Beja, 
talvez degradados ou mesmo em ruínas, mas 
continuando a fazer parte da paisagem urbana. 
Esta convivência alarga-se à própria sociedade, 
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que, para além dos cristãos, comporta - numa 
coexistência que nem sempre terá sido pacífica 
mas que ilustra, apesar de tudo, um ambiente 
de relativa tolerância, à imagem do que sucedia 
nas cidades do al-Andalus - uma população 
muçulmana, ou moura, e uma população judia. 
Tal aspeto é ilustrado pelos bairros onde tais 
populações se encontravam concentradas, e que 
ainda hoje são conhecidos como ‘mouraria’ e 
‘judiaria’, a partir dos quais desempenhavam os 
seus labores e contribuíam para a vida econó-
mica e cultural da cidade.

Entre a segunda metade do século XV e a 
primeira do século XVI, a cidade vai sofrer 
profundas alterações, muito por influência dos 
duques de Beja. Numa primeira fase, o infante 
D. Fernando, primeiro duque de Beja e irmão 
do rei D. Afonso V, casado com D. Brites, pai de 
D. Leonor, casada com o rei D. João II; segui-
damente, D. Manuel, que para além de duque 
de Beja, viria a ascender ao trono português 
em finais do século XV. Estes personagens, 
principalmente D. Manuel, vão contribuir para 
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dinamizar a renovação urbana de Beja, estimu-
lando um conjunto de obras que vão alterar a 
fisionomia da cidade e apagar definitivamente, 
assim parece acontecer, os vestígios que resta-
vam da cidade antes da conquista cristã.

A D. Fernando e D. Brites (ou Beatriz, como tam-
bém era designada) se deve a fundação do Con-
vento de Nossa Senhora da Conceição na segun-
da metade do século XV, onde hoje se encontra 
instalado o Museu Regional de Beja, que havia 
de se tornar numa das instituições monásticas 
mais ricas do sul do reino. O que hoje podemos 
observar é uma parte do primitivo edifício (uma 
vez que as restantes foram demolidas em finais 
do século XIX), sendo clara a filiação no gótico 
tardio e manuelino, com novos elementos de 
épocas posteriores. Os duques de Beja funda-
ram também uma casa para receber doentes e 
peregrinos que, mais tarde e por iniciativa de D. 
Manuel I, viria a ser redimensionada e transfor-
mada no Hospital de Nossa Senhora da Pieda-
de, cuja construção começa em 1490 e que se 
manteve em funcionamento até ser inaugurado 
o novo hospital da cidade, em 1970.

Estes personagens, princi-
palmente D. Manuel, vão 

contribuir para dinamizar a 
renovação urbana de Beja, 

estimulando um conjunto de 
obras que vão alterar a fi-

sionomia da cidade e apagar 
definitivamente, assim pare-

ce acontecer, os vestígios que 
restavam da cidade antes da 

conquista cristã.
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Esta renovação urbana assume, como foi dito, ainda maior expres-
são durante o reinado de D. Manuel I - lançam-se ruas, abrem-se 
praças e erguem-se novas casas, sendo a mais emblemática obra 
deste período a Praça Nova, atual Praça da República.

Existe uma clara tentativa de monumentalização da cidade, paten-
te na obrigatoriedade das casas construídas nesta Praça possuírem 
dois pisos, um processo de requalificação do estatuto de Beja que 
culminará no retomar da sua designação como cidade na docu-
mentação oficial, termo que veio substituir a designação de vila 
utilizada ao longo de toda a Idade Média, desde a conquista cristã. 

Existe uma clara tentativa de monu-
mentalização da cidade, patente na 

obrigatoriedade das casas construídas 
nesta Praça possuírem dois pisos...
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Por outro lado, a construção desta Praça volta a centralizar a cidade 
na zona correspondente ao forum da cidade romana, após o período 
islâmico e medieval em que a cidade, aparentemente, poderá ter-se 
estruturado em torno de outras áreas.

No seu topo vai surgir um edifício relevante da Beja quinhentista, 
a Igreja da Misericórdia, exemplo ímpar da arquitetura de influên-
cia do Renascimento italiano em Portugal. O edifício original foi 
mandado construir pelo Infante D. Luís, quinto Duque de Beja, no 
segundo terço do século XVI, para servir de açougue; porém o seu 
impacto local foi tão grande que rapidamente foi transformado em 
igreja, sendo então efetuadas algumas obras de adaptação para esta 
função.

Outras edificações relevantes deste período são a Igreja de Santo 
André, um exemplar gótico-mudéjar de finais do século XV, prin-
cípios do XVI, e a Igreja de Santiago, consagrada em 1590, mas que 
sofreu profundas alterações quando foi adaptada a Sé Catedral em 
1932, estatuto que mantém ainda hoje. Por todo o centro histórico 
da cidade são visíveis, em diversos edifícios, vestígios dos séculos 
XV e XVI, destacando-se, entre outros, a janela manuelina da Rua 
Dr. Afonso Costa, vulgo Rua das Lojas.
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Os séculos XVII e XVIII vão ser marcados, como 
aconteceu em todos os reinos que se mantive-
ram fiéis ao papa romano, pela Contra-Reforma, 
que vai influenciar profundamente a tipologia 
arquitetónica e a paisagem urbana. 

Também em Beja encontramos traços deste 
acontecimento, incorporando algumas igrejas 
a nova linguagem associada a este movimento, 
que reflete uma nova espiritualidade e atitude 
perante a religião, traduzida na profusão decora-
tiva do estilo Barroco. 

Uma boa parte das igrejas de Beja vão ser reves-
tidas com talha dourada, que, complementada 
por outros recursos como o azulejo, a pintura, 
a escultura e alfaias religiosas, introduz uma 
exuberância peculiar a este período. 

Alguns templos vão ser fundados nesta época, 
como acontece com a Igreja de Nossa Senhora 
dos Prazeres, construída na segunda metade 
do século XVII (atualmente um dos pólos da 
Rede de Museus da Diocese de Beja), enquanto 
outros sofrem profundas mudanças estruturais, 
que não se limitam só à gramática decorativa e 
iconográfica, como é o caso da Igreja de Nossa 
Senhora ao Pé da Cruz. 

O Colégio dos Jesuítas é um edifício representa-
tivo da arquitetura de transição do século XVII 
para o XVIII, apontando já para outras soluções 
que se afastam do Barroco.

Numa sociedade fortemente hierarquizada, 
onde o controlo social e cultural era um instru-
mento político que servia os interesses centra-
lizadores dos poderes da época, a Inquisição de-
sempenhou um importante papel de repressão 
e de manutenção da ordem estabelecida, cuja 
ação se fez sentir por todo o reino a partir da 
data da sua entrada em Portugal, em 1536. Beja 
também sofreu os seus efeitos, e o ambiente de 
relativa tolerância entre culturas que, à seme-
lhança de outras cidades, aqui se tinha vivido 
durante o período medieval, dissipou-se. É na 
intimidade que, agora, as pessoas dão vazão a 
crenças e sentimentos que, na praça pública, as 
poderiam comprometer.

Soror Mariana Alcoforado, freira no Convento 
de Nossa Senhora da Conceição no século XVII 
e presumível autora das famosas Lettres Portu-
gaises, conjunto de cartas de amor conhecidas 
em todo o mundo, pode ser vista como o símbo-
lo dessa expansão íntima dos afetos.

No século XVIII vão ganhando força uma série 
de dinâmicas que, ao nível da Europa, se vão 
traduzir em importantes transformações, de 
que a Revolução Francesa de 1789 é um símbolo 
fundamental, e que conduzirão à desagrega-
ção do Antigo Regime. Em Portugal também 
estes novos ventos vão começar a soprar e as 
invasões francesas, de início do século XIX, vão 
funcionar como um catalizador para mudanças 
que já se adivinhavam. Beja irá acompanhar o 
ritmo destas transformações e, nalguns casos, 
desempenhar um papel de relevo no Portugal 
contemporâneo.

P
ai

n
el

 d
e 

az
u

le
jo

s 
h

is
p

an
o-

ár
ab

e 
d

e 
ar

es
ta

 
(s

éc
. X

V
I)

 M
R

B

P
or

m
en

or
 c

en
tr

al
 d

a 
p

in
tu

ra
 d

o
te

to
 d

a 
Ig

re
ja

 N
ª 

Sr
ªd

os
 P

ra
ze

re
s



025

Ig
re

ja
 d

o 
C

on
v

en
to

 d
e 

N
os

sa
 S

en
h

or
a 

d
a 

C
on

ce
iç

ão
 M

R
B



026

V
is

ta
 a

ér
ea

 d
a 

C
id

ad
e



027

BEJA, A CIDADE       
NO SÉCULO XIX

Beja chega ao séc. XIX com uma silhueta de cidade 
ainda defensiva, ainda cintada por um anel de muralhas 
medievais, inevitavelmente envelhecidas e arruinadas, 
inevitavelmente inúteis, servindo mais para encosto e 
suporte de outras construções que a foram ocultando e 
aproveitando, funcionando como uma espécie de símbolo 
de um passado absolutamente remoto e desaparecido. 

Como o articulista do jornal local “O Porvir” escreveu 
“Beja teve uma época de grande aldeia, entorpecida, me-
lancólica, repimpada na sua negligência – boémia feliz do 
desconforto, exilada do belo, insensível ao parentesco de 
emoções que são a cópia de uma vida, estuante, palpitan-
do em carícias de mistério.” Texto eminentemente fata-
lista, que parece saído da pena de Mário de Sá-Carneiro, 
algum “romantismo” que não deixa de retratar, certa-
mente, uma realidade plausível. Há um verso de Garcia 
Lorca que, referindo-se a Córdoba, podia, também, ser 
sobre Beja – “…e recordo Córdoba, longínqua e só…”- Beja 
não terá o seu Lorca (que aliás não era de Córdoba), mas 
pertence a essa “família” de cidades da Ibéria mediterrâ-
nea, que, na sua geografia extraordinária, ficaram reféns 
de um passado carregado de distância e solidão… 
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Beja, em quase todo o século XIX, é uma cidade 
desgastada e envelhecida (e que verdadeiras 
cidades não o serão?). Na primeira metade do 
século tem “ainda intactas as cinco portas me-
dievais que se fechavam ao toque das ave-ma-
rias e se abriam ao rumor das matinas”, como 
a descreve Rui Mateus no livro Beja - Roteiros 
Republicanos, coautoria Constantino Piçarra, 
ed. CNCCR, 2010. Uma dessas portas, prova-
velmente a maior delas todas, foi “as Portas de 
Mértola”, que conservou, até à segunda metade 
deste século, um arco romano de consideráveis 
dimensões, enquadrado pelos dois monumentais 
torreões, um deles, também amputado (é sabido 
que existem, ainda, dois arcos romanos nas 
antigas portas medievais da cidade – nas Portas 
de Évora e nas Portas de Aviz). Estas “Portas de 
Mértola” foram, certamente, a grande porta de 
entrada na cidade medieval e moderna. Cor-
reia das Neves enfatiza, sobretudo, que era por 
esta porta, virada a sul, virada para o Campo 
Branco, para o “Campo de Ourique”, onde estão 
as melhores pastagens do país, que entravam os 
grandes rebanhos de ovinos, que vinham, em 
datas certas, abastecer a cidade. Imagem notável 
que ilustra o destino de uma região moldada por 
uma antiquíssima economia agrícola. 

A importância das Portas de Mértola permane-
ce ainda, com outros argumentos, nos dias de 
hoje.

 A cidade de Beja, no séc. XIX, não terá sido 
muito diferente da cidade do século anterior, 
ferida, todavia, pela agressão francesa. No 
início do século a cidade é vítima de destruições 
e de terríveis saques. “ O relatório de Junot é 
elucidativo: - Já não existe Beja, seus criminosos 
habitantes foram passados a fio de espada e as 
suas casas entregues à pilhagem e ao incên-
dio-“, como nos referem David Argel e Helena 
Guerreiro Marques no livro Quatro Décadas de 
Beja Uma Busca das Bruscas Transformações 
1950 – 1989 Edição da Câmara Municipal de 
Beja. Palavras assustadoras mas certamente 
excessivas quanto ao grau de destruição da ci-
dade levado a efeito pelo exército de Napoleão. 
Podemos admitir que Beja, no séc. XIX, é ainda 
uma cidade desenhada no longínquo reinado 
de D.Manuel I, Duque de Beja. E esse “desenho” 
chegou ao séc. XIX, perpetuou-se no séc. XX 
e, no essencial, constitui aquilo a que nós hoje 
chamamos Centro Histórico de Beja.

É esta cidade antiga, histórica, rural, capital de 
um território agrícola precioso e a verdadeira 
razão da sua existência, que Leite de Vasconce-
los visita, já no princípio do séc. XX e que dela 
vai dar uma imagem algo desoladora e melan-

É esta cidade antiga, histórica, 
rural, capital de um território 

agrícola precioso e a verdadei-
ra razão da sua existência...
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cólica: “Beja, como cidade e capital de distrito, 
representa perfeitamente os aspetos típicos da 
vida alentejana, e, como povoação antiquíssi-
ma que tem acompanhado as vicissitudes da 
nossa história, povoação insulada no meio de 
um deserto, só há pouco ligada com o resto 
de Portugal pela linha férrea, conserva ainda 
feição arcaica e traz constantemente à memória 
o passado, nas ruínas do seu castelo medieval, 
no geral acanhamento dos seus edifícios (…), na 
estreiteza das suas ruas (…)”.  Beja, para quem a 
visitasse antes das grandes demolições do últi-
mo quartel do séc. XIX, deveria parecer a mais 
antiquada, a mais arcaica, a mais longínqua de 
todas as cidades do interior do país, “assombra-
da” pelas moles extraordinárias dos inúmeros 
conventos (e igrejas), eventualmente esvaziados 
e fechados pela revolução liberal, sem préstimo, 
meio arruinados sobre ruas demasiado estrei-
tas, não pavimentadas, apertadas por uma cinta 
de muralhas também elas inúteis e em ruínas, 
com pouca área nova, uma ainda tímida expan-
são urbana para fora das muralhas. Talvez uma 
cidade triste, talvez melancólica, seguramente 
deslumbrante por isso mesmo. É esta cidade, 
representada numa rara planta topográfica 
do último quartel desse século, depositada no 
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Arquivo Municipal de Beja, que, a partir da 
década de 1860, vai sofrer uma extraordinária 
intervenção urbana, que, para o bem e para o 
mal, constitui uma grande rutura urbanística, 
eventualmente comparável à do início do séc. 
XVI. É nesta época, e durante cerca de 50 anos, 
que foi demolida uma quantidade enorme de 
edifícios/monumentos –“ Vivia-se, então, o surto 
demolidor desse tempo em que tudo quanto pu-
desse recordar o mundo extinto era considerado 
feio, reacionário, carecendo de substituição radi-
cal ” – socorrendo-nos, de novo das palavras de 
David Argel e Helena Guerreiro Marques. Um 
furacão demolidor sem paralelo que se conheça 
noutras cidades do país. E isto ainda antes da 
instauração da República, tendo embora como 
um dos protagonistas uma personalidade clara-
mente republicana, o Visconde da Ribeira Brava, 
um madeirense que foi, durante pouco tempo, 
Governador Civil de Beja e que de certa forma 
encabeçou esta terrível campanha de grandes 
demolições “por imposição de uma mentalidade 
racionalista, liberal e civilizada“.

Lista (incompleta) das edificações demolidas:
Portas de Mértola – 1863 (?);
Paço dos Infantes – 1895; 
Casa dos Corvos – 1897; 
Convento da Conceição (a maior parte); 
Convento da Esperança; 
Capelas dos Anjos e de Sto. António; 
Hospício de Sto. António; 
Igreja de S. João – 1913; 
Capela do Rosário – 1923

De uma lista imensa de grandes edifícios medie-
vais, incluindo alguns que, hoje, seriam de enor-
me valia patrimonial, certamente pela absoluta 
raridade e singular beleza, salientam-se três:

O Convento da Conceição, que, embora parcial-
mente demolido (o que restou serve hoje para 
abrigar o Museu Rainha D.Leonor - MRB, ele 
também precioso) foi um edifício de riquíssima 

arquitetura do período imediatamente anterior 
ao manuelino, o tardo-gótico da segunda meta-
de do século XV, com um excecional recheio de 
azulejaria hispano-árabe (sevilhana, séc. XVI) 
e portuguesa (séc. XVII). Um edifício imenso e 
precioso do qual nos chegaram algumas foto-
grafias feitas antes das demolições.

A “Casa dos Corvos” ou o “Palácio Árabe de 
Aladino” de que não se conhece praticamente 
nada, a não ser a beleza do nome e a fama de 
ter estado construído sobre uma arcaria árabe 
(e ele próprio certamente árabe).

O “Paço dos Infantes” de que ainda restam algu-
mas peças no Museu Regional de Beja, nomea-
damente parte do magnífico passadiço cerâmico 
que unia o palácio ao convento da Conceição. 
Das fotografias que chegaram até nós, pode-
mos admirar um edifício de estilo mourisco ou 
mudéjar, de inegável austeridade no ornamen-
to, estilo de que o maior exemplo é, entre nós, o 
Palácio Velho de Sintra. Uma preciosidade que, 
no Alentejo, se poderia comparar (sendo talvez 
anterior) aos solares de “Água de Peixes” no 
Concelho de Alvito e à famosa “Sempre Noiva”, 
no Concelho de Arraiolos.

Citando o arq. Eugénio Castro Caldas – “com 
estas demolições todas, Beja ficou uma cidade 
de… casas.” E de facto ficou. Talvez que a pro-
fusão de cantarias, - padieiras, jambas, ogivas, 
etc, - espalhadas por tantos edifícios do Centro 
Histórico de Beja, peças que não estão in situ, 
sejam uma espécie de homenagem póstuma que 
a cidade, através do seu reaproveitamento, fez a 
esses edifícios perdidos.
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BEJA, A CIDADE       
NO SÉCULO XX

Se o final do séc. XIX mudou a fisionomia da cidade 
medieval que subsistia ainda, demolindo-lhe uma imensa 
quantidade de edifícios religiosos, o séc. XX rompeu 
definitivamente com a cidade dentro de muralhas e 
edificou uma cidade nova em redor do velho burgo. Era 
inevitável, num século marcado, em Portugal, por três 
momentos absolutamente determinantes – a implanta-
ção da república, a ditadura salazarista e a revolução do 
25 de Abril de 1974 – que ocorressem alterações políti-
cas, económicas e urbanísticas, marcando assim novas 
formas de viver que tiveram um papel importantíssimo 
no “desenho” da cidade de Beja no séc. XX. 

A I República será, porventura, até pela relativa exigui-
dade temporal, 16 anos de permanente instabilidade, a 
menos produtiva no “desempenho” urbano. E no entanto, 
Beja é uma cidade que esteve na linha da frente no que 
diz respeito à implantação do ideal republicano. Beja, 
nos primeiros anos do séc. XX, tem, sobretudo que (re) 
inventar uma cidade “atingida” pelas demolições do Vis-
conde da Ribeira Brava. Beja tem que se refazer. Tem que 
projetar as novas ruas, as ruas largas que não tinha ante-
riormente, os largos que não existiam e que, de repente, 
estavam aí. É, sobretudo, esse, o primeiro trabalho que o 
novo regime tem que realizar e fá-lo com convicção 
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e urbanidade. Não desperdiçando a oportunidade criada pelas intempestivas 
demolições, aproveita-as e faz aparecer um conjunto de novas realidades urba-
nas.

A (RE)INVENÇÃO DA CIDADE… 
- Largo de S. João que, nesse tempo se chamou Largo Coronel António Maria 
Baptista;
- Praça Morais Sarmento, atual Largo da Conceição;
- Praça Cândido dos Reis, atual Largo dos Duques de Beja;
- Rua do Conde da Boavista;
- Largo da Creche Coronel João de Sousa Tavares, atual Jardim Engenheiro 
Duarte Pacheco (Jardim do Tribunal).

São alguns exemplos desta visão urbanística que vem apostar em espaços 
abertos, “limpos” da exiguidade medieva, como que à espera de um tempo novo 
e diferente (por muito que as demolições nos custem).

Mas a República e a “Comissão Administrativa Republicana” então criada, 
fizeram mais. Em 1923, sob a presidência de Ezequiel do Soveral Rodrigues, é 
inaugurado o abastecimento domiciliário de água à cidade, tirando-se, assim, 
proveito da construção de um grande reservatório de água sob os novos logra-
douros posteriores do Convento da Conceição, reservatório que está ainda em 
funcionamento. Em 1926, já depois do 28 de maio e com a Câmara dissolvida, é 

Era inevitável, num século marcado, em Portugal, por três mo-
mentos absolutamente determinantes – a implantação da repúbli-
ca, a ditadura salazarista e a revolução do 25 de Abril de 1974 – 
que ocorressem alterações políticas, económicas e urbanísticas, 
marcando assim novas formas de viver que tiveram um papel 
importantíssimo no “desenho” da cidade de Beja no séc. XX. 

E
st

aç
ão

 d
e 

ca
m

in
h

os
-d

e-
fe

rr
o



035
inaugurado o fornecimento de energia elétrica – 
uma obra republicana. 

Dois notabilíssimos feitos do novo regime, 
tão preocupado com as questões da saúde, da 
higiene, da instrução, da cultura e do recreio 
das populações. Anos antes, em 1918, “o distin-
to arquiteto Raúl Lino” desloca-se a Beja para 
iniciar o projeto da instalação do Museu regional 
e Biblioteca municipal (desde 1876 instalada no 
Colégio dos Jesuítas), no edifício, devoluto desde 
1895, do antigo Convento da Conceição. As 
obras foram concluídas já no período final da I 
República (1925/1927).

A biblioteca, que ficou no claustro do Convento, 
estava aberta à noite, pois, como escrevia Sove-
ral Rodrigues no jornal “Ala Esquerda” –“todos 
reconhecem que o povo, preso durante o dia na 
gleba ou na oficina, só à noite poderá frequen-
tar a biblioteca para se instruir e civilizar”.

A 1.ª República acaba em 28 de maio de 1926 e 
as coisas vão, forçosamente, mudar. – “Beja terá, 
então, nesse primeiro quartel do séc. XX, uma 
área com cerca de 1 Km de diâmetro, (cerca de 
55 ha), o seu casario bem apertado, quase todo, 
pela então Estrada de Circunvalação, mas ainda 
com alguns baldios na encosta norte, para o 
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lado da estação, desde sempre, historicamente, 
a mais desprezada por via do frio e do cortante 
vento que dessas bandas se faz sentir. 

Em gente, a urbe andava por metade dos dias de 
hoje” (12.432 hab. em 1930), de acordo com Rui 
Mateus e Constantino Piçarra – (Beja Roteiros 
Republicanos, ed. CNCCR, 2010). A “Ditadura 
Militar” que se seguiu à I República vai ainda 
inaugurar uma série de “modernas funcionalida-
des” que “não deixam de ser projetos do período 
republicano, até porque muitos deles nascem de 
um sincero desejo de melhoria das condições de 

vida para todos os cidadãos, pressuposto ideoló-
gico que se enquadra nesses nascentes ideais”, 
como nos referem, na mesma obra, Rui Mateus 
e Constantino Piçarra. As “modernas funcio-
nalidades” eram, sobretudo, o abastecimento de 
água canalizada e a iluminação elétrica pública 
e privada, principalmente nos estabelecimentos 
comerciais que aderiram desde a primeira hora.
Depois de 1933, o “Estado Novo” vem dotar Beja 
de uma série de equipamentos coletivos e de 
alguns bairros residenciais, de características 
económicas, ao abrigo dos chamados “Planos de 
Fomento”. 



De entre esses edifícios de uso coletivo, salientamos os seguintes:
Parque Vista Alegre (cinema ao ar livre, de que resta somente o pórtico da entrada) – 1929; 
Liceu Diogo de Gouveia – 1936; Correios – 1939; Governo Civil – 1940; Seminário – 1940; Junta 
de Província (atual Assembleia Distrital) – 1946; Banco de Portugal – 1948; Tribunal – 1951; 
Cine teatro Pax-Julia (remodelação) – 1952; Estádio Municipal – 1953; Paços do Concelho (re-
construção) – 1953.

Há, ainda, 4 edifícios notáveis: a Gare Rodoviária de 1966, a Piscina Municipal, também de 
1966, o Mercado Municipal, igualmente de 1966 e o Hospital Distrital, inaugurado em 1970.

É nesta época uma cidade em clara expansão; ainda na década de 30, constrói-se o 1.º troço da 
Avenida Vasco da Gama, junto ao Liceu, de grande homogeneidade arquitetónica e singular 
perfil urbanístico que corresponde a uma expansão mais erudita. Há, depois, os bairros de 
“fomento”, cheios de “casas portuguesas”, uma espécie de estilo português fabricado, como são 
os casos dos bairros da Apariça (1942), Salazar (1949), Nossa Sra. da Conceição (1955), Caixa de 
Previdência (1960), este mais “urbano”.
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Este conjunto de instrumentos de gestão, que terão sido novi-
dade na ainda incipiente administração municipal, vieram, no 
entanto, - “permitir que o crescimento da cidade não pudesse 

ser mais obra do acaso ou do jogo de interesses políticos e 
económicos que, até então, eram fatores determinantes do 

crescimento e da modelação dos espaços urbanos.

O Bairro Residencial da Força Aérea, Bairro dos Alemães, 
(1966/67), de “filiação” totalmente moderna, assume particular 
importância no contexto urbanístico de Beja. Foi construí-
do para albergar as famílias e os pilotos da Força Aérea da 
República Federal Alemã (país que, no contexto da “guerra 
fria”, aqui criou uma importante base de instrução militar e de 
apoio logístico na “plataforma atlântica”), chegando a estar pla-
neados um total de 110 ha para o efeito, área que, a ser cons-
truída, iria duplicar a dimensão que a cidade tinha até então. 
Desta área enorme, foram somente ocupados cerca de 11ha 
com construção de notável modernidade para aquele tempo, 
feita com financiamento alemão mas com projetos exclusi-
vamente portugueses. Ainda hoje um espaço de assinalável 
qualidade urbana.

A expansão da cidade passa a ter um enquadramento devida-
mente cartografado e planeado, contribuindo, para isso, uma 
série de Planos Gerais de Urbanização (1949 – 1954 – 1967 
– 1974) que vão estabelecendo as regras de zonamento, de ex-
pansão, de proteção, etc, afirmando a nova dimensão urbana 
de Beja. Este conjunto de instrumentos de gestão, que terão 
sido novidade na ainda incipiente administração municipal, 
vieram, no entanto, - “permitir que o crescimento da cidade 
não pudesse ser mais obra do acaso ou do jogo de interesses 
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políticos e económicos que, até então, eram fato-
res determinantes do crescimento e da modela-
ção dos espaços urbanos”, como nos referem, de 
novo, David Argel e Helena Guerreiro Marques 
(Quatro Décadas de Beja - Uma Busca das Brus-
cas Transformações 1950 – 1989, ed. CMB).

Os cerca de 55ha que a cidade ocupava nos finais 
do séc. XIX, em 1967, por exemplo, já tinham 
passado para cerca de 160ha. Curiosamente, no 
3.º Plano Geral de Urbanização (de 1967) era pro-
posta uma área de expansão de 285ha, número 
que excedia, em muito, as necessidades da altura 
e mesmo as expectativas mais distantes. 

Havia, no entanto, uma inegável vontade de 
crescimento.
É, aliás, na década de 60 (1962) e a pensar cla-
ramente no futuro Bairro Residencial da Força 
Aérea, a que irá servir de acesso privilegiado, 
que se faz a construção da chamada Variante 
de Beja (1.º troço, a Poente), via que se vem tor-
nar absolutamente decisiva na delimitação de 
todos os futuros perímetros urbanos da Cidade 
e que lhe vem também acrescentar um inegá-
vel “ar” de modernidade viária e rodoviária, 
com uma, nunca vista antes, via separada para 
ciclistas, pioneira inegável de todas as ciclovias 
e corredores pedonais dos nossos dias.
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 O desenvolvimento urbanístico 
da cidade de Beja é, nesta época, 
o reflexo do exercício pleno da 

nova liberdade.

Beja chega a 1974 com cerca de 20.000 habitantes. É ainda uma 
pequena/média cidade, capital de um Distrito exclusivamente 
agrícola e vai conhecer as grandes alterações políticas e sociais 
que lhe vão, de novo, mudar a face. Com a autonomia do poder 
local vai surgir um extraordinário tempo de afirmação das co-
munidades locais e vão surgir novos domínios da administração 
autárquica, onde se vai dar prioridade às grandes obras públicas 
de infraestruturação - águas, esgotos, energia elétrica, de que a 
cidade era tão deficitária; à construção de habitação - será criada 
uma cooperativa de habitação; ao planeamento com novos qua-
dros técnicos, novas ideias, novas ferramentas e novos recursos 
financeiros. É nessa época que são definidos planos fundamen-
tais: Planos Gerais, Planos Parciais, Planos de Pormenor, vão 
surgir os loteamentos públicos e privados.

O Centro Histórico da Cidade vai ser olhado de outra forma, atra-
vés de um Plano de Salvaguarda, iniciativa pioneira em Portugal 
no conjunto das “Cidades com Centro Histórico”. A cidade vai 
estabelecer os limites do seu crescimento, materializar os novos 
paradigmas do desenvolvimento – a reserva agrícola, que nesta 
região é preciosa, os espaços verdes de lazer e recreio, o respeito 
pelo ambiente e pelos valores paisagísticos, as novas regras de 
mobilidade e circulação, a nova “pedonalização”, as novas escolas, 
o novo desporto, as novas feiras, a nova comunicação. 
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O desenvolvimento urbanístico da cidade de 
Beja é, nesta época, o reflexo do exercício pleno 
da nova liberdade.

EXPANSÃO URBANA A SEGUIR A 1974
Em 74/75, a 1.ª fase da Urbanização Beja I, com 
145 fogos e o “Bairro Social”, Beja II, com 260 
fogos, em 76/77, são fundamentais na definição 
dos novos limites urbanos, nomeadamente feitos 

sobre a “espaçosa” área poente da cidade. 
O “Bairro dos Moinhos”, uma inesperada “tecno-
logia” construtiva duma Escandinávia solidária 
com a revolução, é também desse tempo. Na 
parte norte/nascente, mais “agreste”, menos 
procurada, vai ser construído o “Bairro da Con-
ceição”, que vai herdar o nome do bairro operá-
rio adjacente, dos anos 50, com 93 fogos e a 1.ª 
fase concluída na primeira metade dos anos 80. 
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O “Plano de Expansão da Estrada Beja-Ferreira” 
conhecido como o “Bairro da Cooperativa”, com a 
1.ª fase de 1982 e a conclusão já na década de 90, 
com 526 fogos na totalidade, torna-se numa das 
referências mais importantes da nova silhueta 
da cidade, sobretudo pelo acerto dos volumes 
e pela clareza do traçado urbano. Voltando à 
expansão poente, o “Plano de Expansão Poente”, 
o “Beja III”, de 1989, com 400 fogos, vem “dese-
nhar” também o Campus Universitário (Instituto 

Politécnico) e antecipar, portanto, a chegada 
de um importante equipamento escolar que 
contribuiu muito para o espírito de abertura e 
modernidade que Beja experimentou durante 
as décadas de 80 e 90. Nesta década, deve-se re-
ferir a Urbanização Beja IV, um sólido conjunto 
de habitações unifamiliares, em banda, que de 
certa forma vem finalizar a expansão a poente, 
iniciada 30 anos antes, na década de 60.
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O “Monumento ao Prisioneiro Político” de 
Jorge Vieira, uma escultura pura, de valor 

inestimável para a nossa modernidade...

EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA CIDADE 
A PARTIR DOS ANOS 80
Edifícios como a Casa da Juventude (1982), 
muito mais conhecida como “Casa da Cultura”, 
referência incontornável na intensa dinâmica 
cultural dos anos seguintes à revolução de abril, 
edifício em que a “cultura” foi o programa para 
o projeto e ele próprio gerador de urbanismo e 
urbanidade. Mais tarde, em 1993, a Biblioteca 
Municipal torna-se numa aposta absolutamente 
certeira e modelo daquilo que uma biblioteca 
contemporânea deve possuir e proporcionar às 
populações. É um edifício central na ativida-
de cultural de Beja, muitíssimo frequentado e 
procurado.

Houve outras apostas que, na década de 90, no 
âmbito da cultura e pela especificidade própria, 

tiveram também dimensão urbana, conquis-
tando lugar de referência como peças de arte 
pública modernas e desafiadoras. O “Monu-
mento ao Prisioneiro Político” de Jorge Vieira, 
uma escultura pura, de valor inestimável para 
a nossa modernidade e uma outra ainda, na 
“estrada de Lisboa”, também notável e que foi 
originalmente concebida como peça de valori-
zação do maciço norte da “ponte sobre o tejo”, 
mas somente construída em Beja, muito mais 
tarde; as duas pedras, inamovíveis e “gémeas”, a 
celebrar a “geminação” de Beja com a outra Beja, 
a Beja tunisina, de Manuela Soares, o pião cheio 
de “infância” e a taça cheia de festa, de Sousa 
Lara, tornaram-se partes integrantes do tecido 
da cidade e ajudaram, também, a desenhar-lhe 
o perfil que o século XX, de forma indelével, lhe 
traçou.
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BEJA - A CIDADE NO SÉC.XX

Largo de S. João

Largo da Conceição

Largo dos Duques de Beja

Rua Conde da Boavista

Jardim Eng. Duarte Pacheco 

Parque Vista Alegre

Liceu Diogo de Gouveia

Correios

Governo Civil

Seminário

Assembleia Distrital

Banco de Portugal

Tribunal

Cine-Teatro Pax Julia

Estádio Municipal

Paços do Concelho

Gare Rodoviária

Piscina Municipal

Mercado Municipal

Hospital Distrital

Biblioteca Municipal

Casa da Cultura

Bairro Residencial da Força Aérea

Bairro Social

Bairro dos Moinhos

Bairro da Conceição

Bairro da Cooperativa

Campus Universitário

Judiaria

Mouraria

Convento de Nossa Senhora da Conceição

Hospital de Nossa Srª da Piedade

Praça da República

Igreja da Misericórdia

Igreja de Santo André

Igreja de Santiago (Sé Catedral)

Janela Manuelina

Igreja Nossa Srª dos Prazeres

Igreja de Nossa Srª de ao Pé da Cruz

Colégio dos Jesuítas

BEJA ANTIGA

Núcleo Museológico da Rua do Sembrano

Museu Regional Rainha D. Leonor 

Escavações da Rua da Moeda 

Villa Romana de Pisões

Núcleo Visigótico do Museu Regional

BEJA MEDIEVAL E MODERNA

Castelo 

Igreja de Santo Amaro

Igreja de Santa Maria

Convento de S. Francisco

Igreja de Santo Estêvão


