
Solar São João
CASA MEMÓRIA

ALMEIDA

“Alma até Almeida 
e de Almeida em diante 

Alma sempre”

Serviços (consulte o site)

- Visitas comentadas à Casa Memória 
(também nocturnas);
- Visitas pedestres comentadas a Almeida, 
às Aldeias Históricas de Castelo Mendo 
e Castelo Rodrigo;
- Visitas comentadas a Almeida em jipe de 1942;
- Provas de produtos endógenos, vinhos 
e sabores;
- Loja venda de produtos locais;
- Organização de tertúlias e percursos 
culturais na região.

Localização e contactos

Praça Dr. Casimiro Matias 16
(antiga Praça de São João)
6350 -129 ALMEIDA
40°43'34.2"N 6°54'19.0"W
Telf: (+ 351) 271 571 103
E-mail: solarsaojoao@risoturismo.pt
Website: www.risoturismo.pt

Almeida, Vista aérea

Solar São João, Cavalariça

Solar São João, Sala do Trono



O Solar S. João da Praça encontra-se 
edificado no centro histórico da vila e 
fortaleza de Almeida. Foi mandado     
construir em 1726 pelo Coronel de               
Infantaria José Delgado Freire, casado 
com D. Maria de Azevedo, das famílias 
mais importantes de Riba Côa. 

Ainda hoje é uma Casa representativa 
da grande fidalguia de militares nesta   
praça-forte da Beira, uma das Aldeias 
Históricas de Portugal. As fortalezas de 
Elvas, no Alentejo, Almeida, na Beira, e 
Valença, no Minho, constituíam os grandes 
baluartes defensivos da raia, desde 1640 
até aos inícios do século XX.

Nasceram no Solar diversos membros 
desta família, com destaque para o        
General Fernando Delgado Freire de    
Castilho, militar e político que foi                 
governador de Paraíba, no Brasil, entre 
1796 a 1810, e de Goiás, de 1810 a 1820. 
Também merece ser referenciado o        
nascimento do 3.º marquês de Ponte de 
Lima e 16.º visconde de Vila Nova de     
Cerveira, quando seu pai exercia funções 
militares em Almeida e se encontrava   
aboletado nesta Casa. 

Depois da morte do General Fernando 
de Castilho, em 1820, o Solar foi herdado 
por seu primo, capitão-mor de Almendra e 
Castelo Melhor, Pedro António de Castilho 
Falcão de Mendonça, morgado e senhor 
do Paço de Almendra, que mais tarde veio 
residir para Almeida, onde na juventude foi 
cadete do Regimento de Cavalaria. 

Manteve-se na família até 1905, ano 
em que foi vendido. Em 2020 foi convertida 
pela Risoturismo numa Casa Histórica, para 
usufruto turístico e cultural. 

Estas e outras vivências são o mote 
para a descoberta do solar. 

Venha reviver a história nesta Casa de 
militares numa Praça de Guerra,                 
deambulando por todo o espaço, onde 
cada sala, com o seu espólio, recria 
ambientes autênticos do passado. 

Recrie também as suas memórias e 
usufrua de um conjunto de serviços            
turísticos e gastronómicos únicos.

Horários (consulte o site)
Verão: 10h00-13h00 – 15h00-18h00, todos os 
dias, excepto 2.ª feira.
Inverno: 10h00 -13h00 – 14h30-17h30, todos 
os dias, excepto 2.ª feira.
As visitas de grupo (mínimo 10, máximo 25 
pessoas) devem ser agendadas por       
marcação. 
(Obs: os horários e dias de encerramento 
podem sofrer alterações)

Solar São João, Sala Chinesa


