
08h00 – Saída de Lisboa (Pastelaria Suíça – Praça da Figueira) – tolerância de 5 minutos. 
 
11h00 – Casas Pintadas 
Devem o seu nome ao singular conjunto de frescos quinhentistas que decora a galeria e 
o oratório integrados no jardim da Fundação Eugénio de Almeida. 
À época da execução dos frescos, as Casas Pintadas pertenciam a D. Francisco da Silveira, 
3.º Caudel-mor de D. Manuel I e de D. João III e um poeta de referência no Cancioneiro 
Geral e em finais do séc. XVI, foram anexadas ao Palácio da Inquisição para servir de 
moradia aos juízes do Santo Ofício. 
No séc. XIX existiu no conjunto habitacional das Casas Pintadas um teatro denominado 
“Teatro Eborense”, a primeira sala pública de 
espectáculos de Évora. 
No início da década de sessenta do séc. XX, 
Vasco Maria Eugénio de Almeida, instituidor 
da fundação, adquiriu o imóvel que adaptou e 
cedeu para residência da Companhia de Jesus 
em Évora. Os sacerdotes jesuítas foram 
responsáveis pela coordenação científica do 
ISESE (Instituto Superior Económico e Social 
de Évora), criado em 1964, que funcionava no 
contíguo Palácio da Inquisição, já então 
propriedade da Fundação e que acolhe hoje o Centro de Arte e Cultura da Fundação 
Eugénio de Almeida. As decorações da galeria do jardim são das mais interessantes 
manifestações artísticas do género existentes em Portugal e um exemplar único da pintura 
mural palaciana da primeira metade do séc. XVI. 
Em 2008, a Fundação levou a cabo um projecto de valorização e requalificação do jardim 
das Casas Pintadas e, em 2011, o conjunto fresquista foi objecto de estudo e de uma 
intervenção de consolidação e restauro, estando hoje acessível ao público através de um 

programa de visitas guiadas. 
 
 
13h00 – Almoço no Monte da Graciete 
(em regime de buffet) 
 
 
 

 
 



15h30 – Centro de Arte e Cultura 
O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de 
Almeida é um espaço vocacionado para a promoção de 
acções artísticas e culturais, orientado pelo compromisso 
social e por práticas sustentáveis que aposta numa 
programação multidisciplinar, formativa e inclusiva, 
concretizada através de exposições, com um foco especial 
na arte contemporânea, assim como na organização de 

projectos performativos e de programas pedagógicos orientados para a sensibilização e 
motivação dos diferentes públicos. 
O Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida é composto por dois pisos 
que compreende 1200 m2 de área de exposições temporárias e dois espaços 
especializados: sala Rostrum, destinada às últimas tendências e projectos experimentais, 
e o espaço Atrium. 
 
17h15 – Queijaria Cachopas 
A Queijaria Cachopas produz uma variada gama de 
produtos desde os queijos frescos, queijo branco, queijo de 
vaca (mistura), queijo puro de ovelha e o apreciado almece 
e requeijão. Todos estes maravilhosos queijos são 
fabricados sob a orientação da avó Maria, a matriarca e 
mentora de todo este projecto. As filhas Ana e Maria 
Cachopas são já dois pilares desta empresa de sucesso, 
assumindo cargos de destaque e um empenho imenso em 
manter e melhorar a herança de família. 
Um paraíso apetitoso no coração do Alentejo. 
Paragem para quem quiser adquirir queijos ou simplesmente passear pelo pequeno 
jardim zoológico, num espaço de consideráveis dimensões, onde é possível ver várias 
espécies animais: cães, javalis, lebres da patagónia, aves, etc. 
 
20h00 - Chegada prevista a Lisboa (fica sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas 
guiadas e almoço). 
 
Nota: Devido às medidas de contingência recomendadas pela Direcção Geral de Saúde 
e pelo Ministério da Saúde, o número limite de inscrições é de 25 pessoas. 

CONDIÇÕES 

Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na 

secretaria da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o  

IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214. 

 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 

 

Custo por pessoa 

(inclui transporte, almoço, visitas guiadas, despesas de organização e seguro – apólice n.º 

202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 

SÓCIOS   € 70,00  NÃO SÓCIOS   € 75,00 


