Casa-Museu Quinta da Esperança

Foto: ©António Cunha

Breve História
A Quinta da Esperança situa-se em Cuba, Distrito de Beja, Baixo Alentejo, Portugal. É uma
casa senhorial datada do final do Século XVI. Há registos de sua existência já em meados de
1595. Com quatro pisos e mais de 200 divisões, foi erguida pela família Sebolinhos de
Barahona, influente família da região que transformou toda a área a seu redor num dos
maiores campos de cultivo de trigo de Portugal, criando o Morgado da Esperança a partir de
1750. O imóvel, por ser uma habitação da nobreza, teve o privilégio de hospedar três
elementos da Família Real Portuguesa: a Rainha D. Maria II, o Rei D. Pedro V e o Rei D. Luís,
aquando das suas deslocações à cidade de Beja, além também de ter recebido em suas
dependências outras realezas de outras terras. Em exposição no momento, 25 salas, incluindo
a belíssima Capela entre outras curiosidades do edifício.
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Horário de Funcionamento
- Aberto ao público de quarta à domingo das 10 às 13 e das 14 às 18 horas.
- Encerra às segundas e terças-feiras.

Contactos para reservas de grupos
Para reservas de grupos, contatar o número 967 578 940 ou 284 412 806 ou pelo email quinta
daesperancacuba@gmail.com

Programa/Cartaz
- 26 Salas Expositivas.
- História da Quinta da Esperança.
- História das Visitas Régias (D. Maria II, D. Pedro V e D. Luis).
- História dos Condes da Esperança.
- Fotos do fotógrafo alemão Fritz Henle

Duração da Visita
90 minutos aproximadamente.

Informações adicionais
Visite www.quintadaesperanca.pt para mais informação sobre a Casa-Museu Quinta da
Esperança.

Preços
Bilhete Inteiro - 4€.

Descontos
Até 6 anos - Bilhete Gratuito.
De 7 a 18 anos - 50% de desconto.
De 19 a 64 anos - Bilhete Inteiro.
A partir dos 65 anos - 50% de desconto.
Estudantes - 50% de desconto.
Moradores da Cuba - 50% de desconto.
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