
Hotel Particular Saint-Clar
Mansão de Saint-Clar

“ TOUR DU GUET“  

S A R L A T  L A  C A N É D A

- F R A N Ç A -



SAINT-CLAR
Conhecido também pelo nome de

“TOUR DU GUET”

No sul da França na cidade de Sarlat la Canéda nuna

zona por excelência de:

- turismo (visitada por cerca de 2.800.000 de turistas por

ano), e os seus magníficos produtos locais, como a vinha,

foie gras, e truffe.

O "castelo" esta classificado Monumento Histórico do 

século XVº desde 1931

Tem a particularidade de ser todo construído em pedra

calcária da região e de possuir uma torre medieval de defesa.



LOCALIZAÇÃO

Sarlat-la-Canéda



Sarlat-la-Caneda

Sem dúvida a mais bela cidade medieval na França!

Efetivamente muitas pessoas iriam erguer Sarlat-la-

Caneda no topo das 

"mais belas cidades medievais de França".

A cidade, que é certamente uma das mais populares e 

mais visitadas, está no coração da região tão popular 

Dordogne.

Dois excelentes filmes foram rodados na cidade, 

mostrando que Sarlat tem uma atmosfera muito especial!



Devido ao impacto desta cidade medieval 

maravilhosamente restaurada.

A cidade tem a benefício de alcançar uma vasta 

beleza para os visitantes que vêm admirar a cidade.

A sua localização geográfica também é uma 

vantagem enorme:

No coração da Dordogne, a cidade é cercada por 

belas paisagens, que permite muitas oportunidades 

para uma variedade de atividades em um clima 

ameno de renome!



Finalmente, a arquitetura da cidade é impressionante e 

irradia uma cor dourada, as casas são construídas de 

pedra calcária da região que lhes dá uma cor amarela 

dourada, o que dá a impressão de que a luz vem das 

próprias casas.

Embora a cidade seja muito frequentada no verão, 

quando a temporada chega ao auge, ainda é grande 

quando os turistas a deixam. 

Na origem da cidade, há um mosteiro beneditino a partir 

do qual a cidade se desenvolveu gradualmente. 

Construída num vale, Sarlat teve necessidade de umas 

boas fortificações para proteger o seu centro, como a sua 

posição tornou-se mais vulnerável do que cidades 

construídas mais comumente em topos de morros. Estas 

paredes são parte da herança de Sarlat e dar-lhe um 

lugar na história.



Sarlat ,

é uma excelente base para aqueles que 

amam a natureza.

A cidade está localizada em uma bela região 

chamada "Perigord Noir", referindo-se a ex-

província de que Sarlat é a capital histórica.

Com seus bosques e prados, rios e lagos, o 

“Perigord Noir” está bem equipado para a 

prática de atividades populares incluindo 

passeios a cavalo, pesca, natação, 

caminhadas, ciclismo

e muito mais…..



ASKING PRICE   

Sob Consulta
Price on Request

MANSÃO DE SAINT-CLAR     



MANSÃO DE SAINT-CLAR     

Ela é hoje conhecida pelo nome de "Tour du Guet", sem 

prova histórica, pois o nome verdadeiro dela é “Hotel 

Particular de SaintClar”.

Construída no final do Século XV e fortificada no século 

XVII, pela família de Saint-Clar dona também do 

Castelo Puymartin arruinado durante a Guerra dos Cem 

Anos.

A fachada data do século XV, com dois desenhos 

esculpidos em cada lado das janelas gradeadas. 

Para a esquerda e de cima da janela no segundo andar, 

elementos de ferro do século XV, da forma de um anel, 

era o símbolo do poder consular, o que sugere que o 

prédio era a de um ex-cônsul.      

E aqui esta o mistério deste 

“Castelo”



Uma vez que as receitas senhoriais reconstituídas, os 

sucessores poderem levar uma política de reconstrução. 

Pois no século XVI, a família de Saint-Clar desempenhou 

um papel muito importante durante as guerras de religião. 

Católicos fiéis, defenderam as cidades de Puymartin e de 

Sarlat la Canéda zelosamente contra as tropas Calvinistas

Em 1574, quando a cidade foi tomada pelo capitão protestante 

Geoffroy Vivans,  Raymond de Saint-Clar, Cavaleiro da Ordem 

do Rei, Lord de Puymartin, nomeado Governador de Sarlat

pelo Senescal de Périgord, Jean de Losse, retomaram a 

cidade com uma companhia de 80 homens comandada pelo 

capitão Solminihac.

Grande foi a sua atividade militar pois teve de uma vez mais 

retomar a cidade de Sarlat em 1587, durante o cerco realizado 

pelo protestante Visconde Turenne, assim como defender 

também Puymartin.MANSÃO DE SAINT-CLAR     



As ameias da torre ornamentados recorda o 

seu poderio militar.

Será por isso que esta torre “Tour du Guet” 

aparece com muito prestígio militar?

Nos séculos XVII e XVIII, a família Saint-Clar

não possuía mais o Castelo de Puymartin.

Mas em 1694, ela ainda vivia em Sarlat la 

Canéda, na pessoa do Sr. Antoine de Saint-

Clar, conselheiro do rei, reitor Juiz Presidial

e assessor da polícia.

Seu descendente, Georges de Saint-Clar, 

advogado no parlamento, ainda é 

mencionado e reconhecido em Sarlat.

Esta mansão foi a casa de uma família 

ilustre na região.

MANSÃO DE SAINT-CLAR     
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