
A LIT de Felgueiras está alojada numa casa emblemática de 
Felgueiras, de arquitetura chamada brasileira, que remonta à 
década anterior aos anos 20, sensivelmente pelos anos de 1915
até 1917/18, e foi mandada construir por um emigrante
felgueirense no Brasil, o Sr. José Joaquim Oliveira da Fonseca,
honrado na toponímia do concelho, na denominação da Rua que
sai de frente à mesma sua antiga casa apalaçada e segue na
direção de Fafe, até ao Largo Alexandre Herculano. A LIT é um
espaço de informação, com forte vocação digital e interativa, de
mostra e de venda de produtos distintivos da região!

Contactos:
41º22'3''N, 8º11'51''W
Casa das Torres, Av. Dr. 
Magalhães Lemos, n.º 23
4610-106 Felgueiras 
+351  255 925 468 
lojadeturismo@cm-felgueiras.pt

Loja Interativa de
Turismo (LIT)

Fábrica de Pão de 
Ló de Margaride

Empresa com fabrico próprio desde 1974, vocacionada para 
conjugar saberes e sabores ao reinventar receitas tradicionais e
criar produtos únicos.  Produtos emblemáticos: Pão de Ló de 
Margaride, Cavaquinhas de Margaride, Cavaquinhas da Serra 
(produto exclusivo), pudim Abade de Priscos - semifrio de 
Pão-de-Ló de Margaride, Doce do Foral.

O Pão de Ló de Margaride é um doce delicioso com cerca de 
300 anos de tradição, e que foi servido à mesa da Família Real 
Portuguesa desde o século XIX. A sua receita mantém-se 
inalterada até aos dias de hoje. A Casa Museu do Pão de Ló de 
Margaride é de grande interesse para visita, e aqui poderá 
assistir ou participar da confeção, degustar e comprar este 
doce de eleição!

Contactos:
41°21'54.5", N 8°11'57.7"W
Praceta do Foral nº84 
4610-124 Felgueiras
Tel: +351 961 403 574
ze.mario.s@hotmail.com

Contactos:
41°21'57.1"N, 8°11'53.9"W
Praça da República, 304
4610-116 Felgueiras
Tel: +351 255 312 121
geral@paodelodemargaride.com
www.paodelodemargaride.com

Ramo de atividade: Fabrico de Doçaria/Sobremesas
Marcas próprias: Rosa Sousa
Visitas: de segunda a sexta
Pré-reserva: 3 dias
Número de visitantes: mínimo: 2; máximo 12
Idade mínima: 10
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português, inglês, francês e alemão
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Ramo de atividade: Doçaria
Marcas próprias: Pão de Ló de Margaride - Leonor Rosa da Silva
Visitas: de segunda a sexta
Pré-reserva: 2 dias
Número de visitantes: mínimo: 2; máximo 50
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Não
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

um destino mais Positivo!

APLICAÇÃO ANDROID NO

O município de Felgueiras localiza-se na Região do Tâmega e
Sousa, constituída por 11 municípios, com uma área de 
1.831 Km2, correspondente a 8,6% da Região norte de Portugal,
e na qual residem 431 mil habitantes, dos quais 58 mil em 
Felgueiras, cuja população é uma das mais jovens do País e da 
Europa. 
Felgueiras é um município em acelerado desenvolvimento, 
afirmando-se pelo talento, pela singular vocação e competência
empreendedora. O labor das suas gentes traduz-se em mais de
50% da exportação nacional do calçado, em cerca de 1/3 da 
produção dos vinhos verdes, na maior exportação nacional de
kiwi, e numa dinâmica económica expressiva na doçaria, no 
artesanato, no comércio local em geral, e no turismo – setor 
transversal que se posiciona para gerar sinergias intersetoriais
que acrescentem valor para o desenvolvimento sustentável e 
para a projeção da marca Felgueiras.
Em Felgueiras terá a oportunidade de ver o empreendedorismo 
mais avançado nas indústrias do calçado, dos têxteis e da 
agricultura, e as peças de arte criadas pelas mãos das 
bordadeiras, lado a lado com outras tradições e engenhos.

http://turismoempresarial.cm-felgueiras.pt

Felgueiras:

Casa do Risco
A Casa do Risco de Felgueiras tem como missão a promoção, 
produção e restauro do Bordado Terra de Sousa e a proteção e
valorização das bordadeiras, contribuindo para a consolidação 
do artesanato como fator de empreendedorismo e 
impulsionador do desenvolvimento económico da região.
Aqui poderá encontrar magníficos trabalhos de linho, bordados 
pelas mágicas mãos das bordadeiras da região.

Contactos:
41º18'57''N, 8º11'41''W
Avenida da Liberdade nº 1285 
Airães - Felgueiras
Tel: +351 255 488 812
casadorisco@casadorisco.pt
www.cm-felgueiras.pt/pt/casa-do-risco

Ramo de atividade: artesanato
Marcas próprias: Bordado da Terra de Sousa
Visitas: de segunda a sábado
Pré-reserva: 3 dias
Número de visitantes: mínimo: - ; máximo 25
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Criações Virgínia
As "CRIAÇÕES VIRGÍNIA" nascem em 2003, fruto da longa 
experiência da sua sócia gerente, Virgínia Correia, na arte de 
bordar. Desde então temos investido em máquinas e 
acessórios capazes de produzir com qualidade a baixo custo.
Trabalhamos com o mercado nacional e internacional.
Somos uma pequena empresa que tem como lema 
“QUALIDADE E HONESTIDADE”.

Contactos:
41°20'40.1"N, 8°09'35.1"W
Rua Marco de Simães,431 
4615-380 Lixa
Tel: +351 255 491 228
virginiacorreia@msn.com

Ramo de atividade: Têxteis Lar; Bordados
Marcas próprias: Criações Virgínia
Visitas: de segunda a sexta
Encerrado de 15 a 30 de Agosto
Pré-reserva: 7 dias
Número de visitantes: mínimo: 4; máximo 10
Idade mínima: 10
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Rosa Sousa

http://turismoempresarial.cm-felgueiras.pt

Roteiro de Turismo
Empresarial de

Felgueiras

Empreendedorismo,
arte, engenho,
inovação e trabalho!

Hearts
A HEARTS é uma empresa dedicada à produção artesanal do 
maravilhoso bordado tradicional da Terra de Sousa. 
A riqueza das peças têxteis bordadas na HEARTS deriva da 
artesania singular das mãos delicadas das bordadeiras do Vale 
de Sousa, no coração da Rota do Românico, no norte de 
Portugal.

Contactos:
41°19'42.8"N, 8°09'02.6"W
Edifício El Rei D. João 
Avenida Dr. Machado de Matos 
4615-655 Lixa
Tel: +351 916 751 488
info@hearts.pt
www.hearts.pt

Ramo de atividade: Confeção e venda de bordados manuais
Marcas próprias: HEARTS - Hand Embroidery Arts®; CASTELUX®; 
The Child Artist®

Visitas: de segunda a sábado
Pré-reserva: 3 dias
Número de visitantes: mínimo: 1; máximo 20
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português, inglês e francês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim
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Quinta da Palmirinha
A Quinta da Palmirinha, que possui apenas três hectares e fica 
localizada em Borba de Godim, junto à entrada da cidade da 
Lixa, mas com uma vista deslumbrante para as Serras do Marão
 e do Alvão, é conhecida pela cultura da vinha e pela produção 
de sumo de uva e de maçã, bem como de vinho, certificados 
pela DEMETER, a mais importante certificadora mundial ao 
nível da Agricultura Biodinâmica.

Contactos:
41°19'02.1"N, 8°08'05.2"W
Travessa de Bouça-Chã, 86
4615-307 Borba De Godim
Tel: +351 962 785 717
sumbi@sapo.pt

Quinta de Maderne
A Quinta de Maderne abre as suas portas para o receber e 
oferece-lhe condições únicas para que possa usufruir da 
natureza com todo o conforto. Piscina, circuito de manutenção
num belíssimo bosque, wine bar onde pode degustar os seus 
vinhos e muito mais… Na loja da quinta poderá ainda adquirir os 
Vinhos Verdes da quinta, o mel e os legumes da época. 
Descubra os segredos de um vinho único no Mundo.

Contactos:
41°20'39.1"N, 8°11'42.4"W
Quinta de Maderne
4610-815 Maderne
Tel: +351 919 888 343
geral@quintademaderne.com 
www.quintademaderne.com

Cunha & FreitasAtlanta
Especialistas no desenvolvimento e produção de solas para a
indústria do calçado, a Atlanta dispõe de instalações próprias
com uma área coberta de cerca de 8.000 m2 e uma
capacidade de produção de 20.000 solas/dia. Destaca-se pela 
ousadia, originalidade e design das suas coleções próprias, 
pela vasta gama de modelos de solados, pela sua 
complexidade técnica e qualidade. 

A empresa Cunha & Freitas, Lda., no mercado de calçado desde
1973 tem como estratégia o orgulho de saber reagir num 
ambiente de mercado em constante mutação e de acompanhar
o desenvolvimento das tecnologias, pautando a sua atuação 
por princípios de flexibilidade e lealdade que permite garantir 
um crescimento estável e consolidado no mercado do calçado. 
Possui as marcas Broocker´s e B2B1.

Contactos:
41°21'31.9"N, 8°12'49.1"W
Rua de Padroso 
 4610-267 Felgueiras
Tel: +351 255 312 038 
geral@cfreitas.pt
www.cunhaefreitas.com

Felmini
Com valores como a paixão, a integridade e o respeito, criamos
sapatos originais, apaixonantes e cosmopolitas. Trabalhamos 
em equipa com jovens designers, criativos, sonhadores, que 
absorvem toda a informação e a traduzem em produtos únicos, 
inovadores, cheios de vida e alegria, num mundo repleto de cor!
Isto é Felmini®. É alegria, é um estado de espírito, é uma atitude
que procura a felicidade de mulheres com espírito sempre jovem.

A JEFAR dedica-se à produção de calçado, sendo detentora das
marcas PRATIK e IMAGINI. Inovação, novas tecnologias, design
de moda, controlo restrito da qualidade e uma constante busca
de benefícios específicos para o bem-estar dos pés dos 
consumidores, são os pontos fortes do reconhecimento da
marca, assim como o motivo da fidelidade dos consumidores 
exigentes do calçado.

Ramo de atividade: produção de componentes para calçado
Marcas próprias: AtlantaSteps; Postural
Visitas: de segunda a sexta. Encerra em agosto e no Natal
Pré-reserva: 5 dias
Número de visitantes: mínimo: 6; máximo 12
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Não
Showroom: Sim Contactos:

41°21'15.6"N, 8°09'28.9"W
Marco de Simães
4615-909 LIXA
Tel: +351 255 490 350
inovacao@atlantasteps.com
www.atlantasteps.com

Contactos:
41°22'32.2"N, 8°11'19.4"W
Rua Fonseca Moreira, 525
4610-311 Felgueiras
Tel: +351 255 310 280
administrativos@felmini.com.pt
www.felmini.com.pt

Contactos:
41°22'11.9"N , 8°16'23.5"W
Rua do Outeiro, 63
4815-621 Regilde
Tel: +351 253 580 100
pratik@jefar.pt  
www.pratikshoes.com

NobrandLeira Calçados
A Leira ao longo dos últimos 30 anos tem vindo a desenvolver 
a sua atividade na produção de calçado. Nascida no início dos 
anos 80, a empresa evoluiu, sendo hoje uma PME estável e 
saudável, assente em alicerces firmes para o futuro.
A Leira Calçados é detentora das marcas Playmotives e 
Walking to Fly.

Nascida em 1988, a Nobrand tornou-se famosa pelo seu 
intemporal esforço em procurar redefinir tecnologias desde o 
primeiro dia, ajudando assim a criar um ponto de viragem no 
estilo tradicional português de manufatura de calçado — 
conceito que tem vindo a tornar-se cada vez mais internacional. 
Ter a capacidade de estar permanentemente a reinventar os 
clássicos é uma das nossas mais importantes características.

Contactos:
41°22'26.6"N, 8°14'09.3"W
Rua da Leira, 494 
4610-423 Felgueiras
Tel: +351 255 923 480
geral@leira.pt
www.leira.pt

JEFAR

Contactos:
41°19'42.8"N, 8°13'17.6"W
Zona Industrial Longra
4650-328 Longra 
Tel: +351 255 340 400
info@nobrand.pt
www.nobrand.pt

Ramo de atividade: indústria de calçado
Marcas próprias: B2B1; Broker´s
Visitas: de terça a quinta
Pré-reserva: 15 dias
Número de visitantes: mínimo: 5; máximo 10
Idade mínima: 15
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português
Loja de venda ao público: Não
Showroom: Sim

Ramo de atividade: indústria de calçado
Marcas próprias: Felmini
Visitas: de segunda a sexta
Pré-reserva: 8 dias
Número de visitantes: mínimo: 4; máximo 10
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Sim. Mencionar na pré-reserva.
Idiomas: português
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Ramo de atividade: indústria de calçado
Marcas próprias: Pratik; Imagini
Visitas: quarta feira
Pré-reserva: 7 dias
Número de visitantes: mínimo: 15; máximo 20
Idade mínima: 12
Acessibilidades para deficientes: Não
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Ramo de atividade: indústria de calçado
Marcas próprias: Play Motives; Walking to Fly
Visitas: de segunda a sexta
Pré-reserva: 8 dias
Número de visitantes: mínimo: 5; máximo 20
Idade mínima: 10
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Ramo de atividade: indústria de calçado
Marcas próprias: Nobrand; No Studio
Visitas: de segunda a sexta
Encerrado na segunda quinzena de Agosto e de Dezembro
Pré-reserva: 2 dias
Número de visitantes: mínimo: 5; máximo 50
Idade mínima: 10
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Ramo de atividade: agricultura
Marcas próprias: Quinta de Maderne
Visitas: de segunda a sábado
Pré-reserva: 8 dias
Número de visitantes: mínimo: 5; máximo 30
Idade mínima: 10
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Ramo de atividade: viticultura biodinâmica
Marcas próprias: Quinta da Palmirinha; Sumbi
Visitas: todos os dias
Pré-reserva: 3 dias
Número de visitantes: mínimo: - ; máximo 20
Idade mínima: 10
Acessibilidades para deficientes: Não
Idiomas: português, inglês e francês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Quinta da Lixa
A Quinta da Lixa  é o testemunho vivo da paixão que a Família 
Meireles sempre teve pelos Vinhos Verdes. 
Os seus vinhos são premiados nos mais reputados concursos 
nacionais e internacionais. Dispõe de excelentes instalações 
para acolhimento de grupos, para visita e prova de vinhos, e de 
loja para compras. 

Contactos:
41°19'37.8"N, 8°09'03.0"W
Monte, Vila Cova da Lixa
4615 - 658 Lixa
Tel: +351 255 490 590
geral@monverde.pt
www.monverde.pt

Ramo de atividade: produção de vinho, hotelaria e restauração
Marcas próprias: Monverde - Wine Experience Hotel; Quinta da Lixa
Visitas: de segunda a sexta
Pré-reserva: 1 dia
Número de visitantes: -
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim

Terras de Felgueiras - 
Caves Felgueiras, C.R.L.

A Cooperativa Agrícola de Felgueiras foi fundada em 1957. Esta
Instituição encontra-se assente em 3 principais pilares, a 
vitivinicultura, a fruticultura (kiwis) e a venda de fatores de 
produção quer para os associados quer para o público em geral.
Recentemente tornou-se a primeira Instituição deste género a 
ser reconhecida pela Norma Portuguesa no âmbito da 
Responsabilidade Social.

Contactos:
41°21'27.3"N, 8°12'18.7"W
Rua Tenente Coronel António 
Emídio Moreira Peixoto, 1258
4610-213 Felgueiras
Tel: +351 255 312 666
geral@coopfelgueiras.pt  
www.coopfelgueiras.pt

Ramo de atividade: agricultura
Marcas próprias: Terras de Felgueiras
Visitas: de segunda a sexta
Pré-reserva: 2 dias
Número de visitantes: mínimo: 2; máximo 50
Idade mínima: N/A
Acessibilidades para deficientes: Sim
Idiomas: português e inglês
Loja de venda ao público: Sim
Showroom: Sim


