
LADY PALACE



Solar dos Pimentéis, also known as Palácio dos 
Pimentéis, located in Trás-os-Montes, in the parish 
and village of Castelo Branco, municipality of 
Mogadouro, district of Bragança, Portugal.

Located north of the Serra de Lagoaça and close to 
the right bank of the river Douro, it’s 12km southwest 
of the county seat along the EN 221. It is considered 
one of the main architectural landmarks of the county 
and district.

The manor house was built in 1752 by the Távora 
family, acquiring a coat of arms in 1795, by a letter 
from José I of Portugal. These first owners were a 
family of the high aristocracy, holding different titles 
and positions, such as viceroy of the
Portuguese State of India, and ambassadors to the 
European courts.

Later, by another Royal Decree, the property
of the manor was given to the Morais Pimentel family.
It is now classified as a Property of Public Interest.

LADY PALACE

O Solar dos Pimentéis, também referido como 
Palácio dos Pimentéis, em Trás-os-Montes, 
localiza-se na freguesia e povoação de Castelo 
Branco, concelho de Mogadouro, no distrito de 
Bragança, em Portugal.

A norte da serra de Lagoaça e próximo à margem 
direita do rio Douro, dista 12 quilómetros a sudoeste 
da sede concelhia pela EN 221. É considerado um dos 
principais marcos arquitectónicos do concelho e do 
distrito.

O solar foi construído em 1752 pela família dos 
Távora, adquirindo brasão, em 1795, por carta de 
José I de Portugal. Esses primeiros proprietários 
eram uma família da alta aristocracia, detentora de 
diferentes títulos e cargos, como o de vice-rei do 
Estado Português da Índia, e de embaixadores nas 
cortes europeias.

Mais tarde, por outro Decreto Real, a propriedade 
em que o solar se inscreve foi conferida à família 
Morais Pimentel. Encontra-se agora classificado 
como Imóvel de Interesse Público.







Recently acquired by Alfandegatur, a hotel group 
with experience in the sector and in that 
geographic area, intends to build a resort, contai-
ning 5 stars hotel rooms, T0 to T4 apartments for 
sale, spaces for events and 2 restaurants.

The enterprise will be named Lady Palace, the 
name comes from the business genes of the 
group companies, which are currently completing 
the Lady Snow Resort, (current Alfandega da Fé 
Hotel and Spa), former Nossa Senhora das Neves 
inn, and by palatial feature, well-demarcated 
architectural features, rare and exceptional for 
the geographic location in which it operates.

Without losing the roots and customs of the land, 
the aim is to create a space of excellence, 
dedicated to emigrant children of the land, with 
strong Trás-os-Montes roots, who always return 
to the land to buy their holiday home, thus 
maintaining the connection with their loved ones 
and the land that saw them born.

Adquirido recentemente pela Alfandegatur, grupo 
hoteleiro com experiência no setor e na área 
geográfica, pretende instalar um resort, contendo 
quartos de hotel 5*, apartamentos t0 a t4 para 
venda, espaços para eventos e 2 restaurantes.

O empreendimento terá o nome de Lady Palace, que 
advêm da genes empresarial das empresas do 
grupo, que estão neste momento a terminar o resort 
Lady Snow, (actual Alfandega da fé hotel e spa), 
antiga estalagem de Nossa Senhora das Neves, 
e pela característica apalaçada, arquitectónicas bem 
demarcadas, raras e excepcionais para a localização 
geográfica em que se insere.

Sem perder a raiz e os costumes da terra, 
pretende-se criar um espaço de excelência, 
dedicado aos filhos da terra emigrados, com fortes 
raizes transmontanas, que à terra sempre 
regressam, para comprar a sua casa de férias, 
mantendo assim a ligação aos seus entre-queridos
e à terra que os viu nascer.
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COBERTURA ROOF



QUARTOS ROOMS



155,000€

5% of profitability in the first 5 years 
30% of the exploration result

Alfandegatur Turismo is in charge of the explora-
tion of the space and as revenues distributed in 
the proportion of 70% to the operator and 30% 

to the owners.

CONSISTING OF

CONDOMINIUM HOUSING AND SERVICES
54 APARTMENTS 

155,000€

Rentabilidade 5% nos primeiros 5 anos 
30% do resultado da exploração.

Ficando a exploração do espaço a cargo da 
Alfandegatur Turismo e as receitas distribuídas 
na proporção de 70% para o operador e 30% 

para os proprietários.

CONSISTE EM

CONDOMÍNIO HABITAÇÃO E SERVIÇOS
54 APARTAMENTOS





rehabilitation of the space
CONSOC INDUSTRIES S.A


