




Solar Ahreu Madeira, em Canas de Senhorim,

{oi ll1annado construir no infcio do seculo XIX

por Antonio Maria Abreu cia G;}ma, fidalgo cia

Casa Real 0. sargento-mor cle Canas, que em

1 eo:! C;}SOU cum D. Maxim;} Osorio Madeira clc Vilhena, de

quem to.ve dois filhos, Ant6nio e Maria Jose. Ant6nio Maria vi-

via na c;}sa da Fonte e e est;} que vai ser demolida para dar

lugar ao helo solar cle estilo neoclassico que inclui um pouco

cle barroeo tardio na capela c no torreao. A capel;} nesta casa,

consagran;} a ossa Senhora d;} Boa Morte, e seteccntista e foi

lrazicla, peclr;} pm pedra, cia casa do Cruzeiro para aqui.

A familia AbrclJ Madeira roi sempre uma das mais importan-

tes de Canas dc Scnhorim. E uma clas mais antigas. A prill1ci-

ra nOlicia que se tem dos seus muitos hens nesta lerra e arre-

dores clata cle 1 f,Q4, quando Joao Sobr;}i de Figueireclo, senhor

da casa clo Cas;}i, tambem conhecid;} como a casa clas Sete
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SC'nhoras lJor Gwsa clE'uma historia flUE'

mais it frenle se contara, mancluu constnJir

uma capela cIenicacla a Sao Caetano.

A casa cIo Casal tambem ~ conhccida

[Jar casa cIas Sete Smhoras lJorque no

seculo XVIII ali moravam sete irm~s,

toclas elcIs soltC'iras. c cle uma se di7ia

que era hruxa. I: cle laUdS se di7ia que

it Iloite saltavam em cdmisa dC' clormir, ua va-

ranua de sua casa pard 0 castanhE'iro-cla-india flue

ha cl frente dC'la E'"atellldvam contra a homa uos homens que

passav<Jm na rua".

da Ordem cle Cristo, fidillgo cia Casa Real e

capit~o-mor cle Canas fk~SE'nhoriln, casa

em 1747, em segundas nupcias, corn D.

Maria I uisa de Castro e Melo. 0 seu fi-

Iho milis VE'lho, Antonio Ahrcu cia Calm,

G1Sacm 1778 cum D.loana Kita de AI-

meicla Caslelo I3ranco, que lraL lJara 0

patrimonio cia casa clo Casal a casa dil

Fonte, flue ficava no terreno oncle hoje est;] 0 So-

lar Abreu MaclE'ira, a 50 metros cia casa do Casa!.

Em 1B09 Alltonio toma posse cia casa do CruzE'iro I" a familia

tem, E'ntao, tres caSilS com capela particular na vila cIe Canils

o Solar Abreu Madeiraj'az parte da rede de Solares de Portugal e e
um excelente exemplo de turismo de habitQ(;lio.Ha 14 anos que comef;aram

a receber h6!.pedes e D. Mari.a Luisa diz que metade dos se us clientes
slio portugueses e metade slio estrangeiros.

Ern 17011 uma filha ueste sC'llhor, LJ. Eugenia, casa nesld C<J-

lJela de Sao Caelano com Antonio cl'Abreu Gama E'h~m 10 fi-

Ihos. 0 mais vel ho, Custoclio Luis ALJreu da Gama, Cavaleiro

clE'Senhorim. 0 mais velho cIos seus filhos, Antonio Maria clE'

Abreu Gama, ficlalgo cia Casa Real c sargento-mor c1eCanas

cle Senhorim, vivia na Cdsa da Fonte E' e ele que a mancla



delllolir para construir 0 Sol~r Ahreu Madeird. Teve do is filhos.

o IlIais velho morreu Sf'm rlf'sr.endencia e d lIlais nova, Maria

Jo~e Abreu da Gama, fa7 um r.~samenlo tardio com um seu

parente, )oao Carlos Lobo de M~sr.~renha~, fJor quem tinha

um~ indinar,:iio allliga. Esle casal tem rlois filhos, Antonio e

Joao. 0 primeiro leve UI1l [ilho que morrf'11 ~inrl~ nianr,:a. 0

sC'gunrlo teve oito filhos. Anlonio tomara mnt~ rll' tres dos seu~

sohrinhos: Antonio, Bernardo e Maria rl~ C:onr.ei~:ao, e e e~le

Sf'11sonrinho Anlonio quem herdara a rasa rlf'ixando-a rnai~

tilrrlf' f'm heranr,:a ao IlIais velho clos seus filhos, que tambern

se chilm~va Antonio. Aclualmenle a caSil C rrorrif'rl~rle de D.

Maria I UfSil Anrf'u Madeira, viuva cle Antonio Abreu M~rlf'ira.

o Solilr Abrf'u M~rleira faz fJarle da recle de Solares elf' Portu-

gal e e um exrf'lf'nte exemplo de lurisrno de habita~ao. Ha 14

anos que comf'\M~m a receber hO~fJedese l). Maria Itlfsil rliz

que metade dos Sf'USc1ientes ~iio fJorlugueses e metilrlc s~o



C'<;tr~ngC'iro<;.A ("a<;atem quatro quartos clisponiveis para rece-

hC'r h(i<;flC'riC'<;,mas toclas as salas, 0 jardim e a capela estao

ahcrtos a quem aqu i escolhe ficar.

Situada no cora.;:ao da belissillla e Illuito fidalga vila de Cd-

nas de Senhorilll, esta casa esta Illuilo perlo de Vi~eu, dd ~errd

riil F<;trcla,cia Karragelll da i\guieira, de Sanlar, do I:lu.;:aco e de

Situada no corat;iio da belissima e muito
jidalga vila de Canas de Senhonm, esta
casa esta muito perto de Viseu, da serra
da Estrela, da Barragem da Aguieira,
de Santar, do Bw;aco e de Coimbra.

Coilllbra. Assilll sendo, perrnile Illuilu~ fJd~~eiu~.Ju~turi~ta~. E

aos sahad os it noile ha, lalllbelll, janlar ll<tr1<':dntend~ Cal<.las

de ~elgueiras.

ludo isto acresce ao rol de boas razoes para ir Lunhecer e~le

solar extraordinario. f!I


