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Foi por volta de 1548-1550 que o Infante D. Luís 
ordenou a construção de um imponente edifício no 
centro da cidade de Beja, no intuito de aí instalar 
os açougues municipais. No entanto, depois de já 
iniciada a sua edificação, o duque decidiu alterar 
o destino do novo espaço, determinando que "o grande 
edifício de pedra que mandei fazer para o matadouro na 
praça, o qual Deus parece ter desejado tão belo quanto 
mal aproveitado era para tão baixa função" deveria ser 
a nova igreja da irmandade da Misericórdia local. 

Como em todas as capitais reconhecia-se em Pax Iulia 
um conjunto de edifícios relacionados com o exercício 
dos poderes civil, administrativo, jurídico e com 
o culto imperial. Era no forum, a praça principal 
da cidade, que se localizavam esses edifícios 
de prestígio. A imponência e a singularidade 
das construções do forum de Pax Iulia, revela-se hoje 
nos vestígios arqueológicos que se vão colocando 
a descoberto. Em Beja, o forum localizava-se junto 
à actual Praça da República, como testemunham 
as escavações recentemente realizadas nesse local, 
as quais permitiram meter a descoberto o maior templo 
romano conhecido em território nacional.
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Trata-se de um castelo de cariz medieval, disposto 
em planta pentagonal, flanqueado por seis torres, 
incluindo a de Menagem. A construção do castelo 
e muralha deveu-se a iniciativa régia, quando 
D.Afonso III atribui o Foral de Beja, que inclui 
a reconstrução do sistema de fortificação da cidade, 
compreendendo-se a longevidade do processo de 
construção. A torre, segundo alguns autores, pode 
estar associada ao reinado de D. Dinis. O complexo de 
arquitetura militar inclui, ainda, o pano de muralhas 
que limita a cidade antiga, que, com pequenas 
alterações, se conservou até à Guerra da Restauração.

A Torre de Menagem tem cerca de quarenta metros de 
altura, tratando-se da torre mais alta do território 
nacional. É considerada pelos investigadores uma das 
mais belas torres de menagem de Portugal, na qual 
convergem o caráter bélico e artístico de forma 
singular.

Em 1895 foi demolido o Paço dos Infantes, que se 
encontrava anexo ao convento, e parte da área 
conventual. Nessa ocasião foi possível reconstruir 
parcialmente o convento.
Actualmente, encontra-se nele instalado o Museu 
Regional de Beja.   
Este convento também ficou conhecido por uma das suas 
antigas religiosas, Mariana Alcoforado, que no século 
XVII, escreveu as famosas "Lettres Portugaises" ao 
cavaleiro francês Marquês de Chamilly, por quem 
estava perdidamente apaixonada.
No Convento da Conceição ainda hoje lá está a famosa 
“janela de Mariana”, por onde a jovem via passar o 
seu amado.

CASTELO DE BEJA

Diz a lenda que a Ermida de Santo André foi mandada 
construir pelo Rei D. Sancho I no mesmo local onde 
o seu Capitão Fernão Gonçalves se reuniu, na noite 
de 30 de Novembro de 1162,  com alguns dos então 
habitantes de Beja para combinarem o assalto 
à cidade.
Dessa construção, provavelmente apenas resta esta 
lenda. A actual Ermida, muito embora esteja no mesmo 
local referenciado pela lenda, é dos finais do Século 
XV e insere-se no conjunto de construções com estilos 
artísticos cristãos e islâmicos bem característicos 
no Alentejo e noutras localidades da Península 
Ibérica.
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O Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição foi 
fundado na segunda metade do século XV pelos infantes 
D. Fernando, primeiro duque de Beja, e sua mulher, 
D. Beatriz, pais da rainha D. Leonor e do futuro rei 
D. Manuel I. Os únicos componentes que remontam à 
traça original são o claustro, a igreja e a sala do 
capítulo, revelando influências mouriscas, patentes 
nos azulejos e nos arcos em ferradura das janelas.
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