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Apresentação
Guimarães é reconhecido 
como um destino cultural de 
excelência, mas não se afirma 
apenas no plano cultural e 
patrimonial.

É, também, um concelho rico 
na diversidade e que se afirma 
pela qualidade e valia do tecido 
empresarial, o qual constitui uma 
das nossas grandes diferenças 
em termos de comunidade e valor 
agregado para a nossa riqueza 
coletiva.

Neste contexto, e numa 
perspetiva de valorização do 
território e de diversificação 
da oferta turística, por forma 
a oferecer aos visitantes o 
que Guimarães tem de melhor, 
apresentamos aqui alguns dos 
produtos e marcas de origem 
local e os respetivos pontos de 
venda ao público, num total de 18 
Lojas de Fábrica.
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CAMPORT
produtos comercializados
calçado 

marcas de produto
Camport

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua Comendador Domingos 
Torcato Ribeiro, nº2
Costa
GPS: 41°26’38.026”N 8°17’2.13”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-
estrada)                 
Na rotunda, siga pela 2ª saída 
em direção a Braga/Fafe/
Guimarães> Continue em 
frente> Siga pela saída em 
direção Braga/Felgueiras/
Fafe> Mantenha-se à direita 
e vire para N105> Continue 
até N101> Siga pela saída em 
direção a Guimarães Nascente> 
Na rotunda, siga pela 1ª saída 
para a rua da Cruz d’Argola/
N101> Continue a seguir N101> 
Na rotunda, siga pela 3ª saída 

para a Av. Rio de Janeiro> Na 
rotunda, siga pela 2ª saída, 
para a Rua Dr. José Augusto 
da Silva> Na Praceta Cidade de 
Kaiserslautern, saia na 1ª saída 
para a rua Santa Marinha da 
Costa/N101-2> Entre na rotunda, 
o destino encontra-se à direita.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
segunda a sábado: 13h00-18h00 

contactos
tel.: +351 253 520 021 (geral)/ 
+351 253 520 025 (loja)
e-mail: contacto@camport.pt 
(geral)
loja@camport.pt (loja)
website: www.camport.pt
facebook: www.facebook.com/
camport.Portugal/
instagram: www.instagram.
com/camport_pt/
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ICC, INDÚSTRIAS 
E COMÉRCIO DE 
CALÇADO, S.A.
produtos comercializados
calçado de segurança

marcas de produto
Lavoro
No Risk
Portcal
Go Safe

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua Bairro do Sol
Pinheiro
GPS: 41°24’57.9”N 8°17’27.0”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída Guimarães Sul> Ao sair da 
A7, na rotunda, 1ª saída> A fábrica 
fica logo a seguir ao edifício 
Pneus Covas.

estacionamento 
veículos ligeiros (muito reduzido) 
e  autocarros de turismo (muito 
reduzido)

horário
segunda a sexta-feira: 8h30-
12h30/14h00-18h00
sábado: 9h30-12h30

contactos
tel.: +351 253 776 666
e-mail: catarina.miranda@lavoro.
pt
website: www.lavoroeurope.com



9|guimarães lojas de fábrica

J.A.M. FERNANDES 
& FILHOS, LDA.
produtos comercializados
calçado

marcas de produto
Darita

formas de pagamento
numerário

localização
Rua D. Afonso Henriques, nº1102
São Torcato
GPS: 41°28´19.6”N 8°15´56.0”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Na rotunda seguir pela 2ª saída 
em direção a Braga/Felgueiras/
Fafe> Manter-se à direita e vire 
para N105> Continuar até N101> 
Seguir pela saída em direção a 
Guimarães/Penselo> Continue na 
N207-4> Vire à direita em direção 
à Rua Rómulo de Carvalho/N207-
4> Na rotunda, siga pela 3ª saída 
para a Rua Moura Machado/N207-
4> Siga em frente> Na rotunda, 
siga pela 2ª saída> Continue até 
à Rua de Cesil/N207-4> Siga 
sempre em frente durante 3 KM> 
Vire à direita em direção à Rua 

D. Afonso Henriques. (Estrada 
em paralelo com 3 placas que 
dizem: GNR; ZONA INDUSTRIAL; 
DARITA)> A fábrica encontra-se 
no cimo da rua. É a segunda do 
lado direito. Tem uma chapa em 
cor de laranja. 

estacionamento 
veículos ligeiros e  autocarros de 
turismo

acessível a deficientes motores

horário
segunda a sexta-feira: 9h00-
17h30
sábado: 10h00-12h00

contactos
tel.: +351 253 423 270/+351 917 
373 305
e-mail: geral@jamfernandes.com
website: www.jamfernandes.com 
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KYAIA, FORTUNATO 
O. FREDERICO & CA. 
LDA.
produtos comercializados
calçado e acessórios de moda

marcas de produto
Fly London
Softinos
Asportuguesas

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua 24 de Junho, nº453
Penselo
GPS: 41°28’02.6”N 8°18’15.9”W

como chegar 
(a partir da saída da auto-estrada)
Saindo da autoestrada, deverá 
sair na 2ª saída da rotunda em 
direção a Guimarães> Sair na 
2ª saída para entrar na circular 
urbana de Guimarães, sentido 
Braga/Fafe/Felgueiras> Seguindo 
2 km na Circular Urbana (N105), 
deverá sair na 1ª saída em 
direção a Braga, para entrar na 
N101> Cerca de 1,5 km seguindo 
em direção a Braga, deverá 

sair na 1ª saída da rotunda em 
direção a São Torcato> Cerca 
de 1 km à frente encontra-se um 
cruzamento, pelo que deverá 
virar à direita, mais a baixo, do 
lado esquerdo encontra-se a 
empresa Kyaia.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
segunda a sexta-feira: 10h00-
13h30/15h00-18h00
sábado: 9h00-12h30/13h30-
18h00

contactos
tel.: +351 253 559 140
e-mail: info@kyaia.com
website: www.kyaia.com
facebook: www.facebook.com/
grupokyaia/
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AMF, LDA.
produtos comercializados
calçado de segurança

marcas de produto
Toworkfor
T’OOL

produtos Eco Friendly 
Green Toworkfor  

formas de pagamento
numerário

localização
Rua São Cipriano, nº658
Tabuadelo
GPS: 41°24’3.845”N 8°17’10.838”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada) 
Saída 9 N105/Guimarães Sul/
N106/Vizela> Na rotunda seguir 
na 2ª saída e seguir em frente 400 
metros> Na rotunda, seguir pela 
2ª saída para a Rua Nossa Sra. 
dos Remédios> No cruzamento 
virar à esquerda para a Rua 
António da Costa Guimarães> 
Seguir 2.4KM, até chegar a 
Tabuadelo> Em Tabuadelo, seguir 
em frente cerca de 550m, até 
encontrar o nº 678 da Rua de S. 
Cipriano.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

acessível a deficientes motores

horário
segunda a sexta-feira: 9h00-
13h00/14h30-17h30

contactos
tel.: +351 253 527 163
e-mail: info@amfshoes.com/
info@toworkfor.com
website: www.amfshoes.com/ 
www.toworkfor.pt/www.tool.
com.pt
facebook: www.facebook.com/
toworkfor.pt/
instagram: www.instagram.com/
toworkfor/
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CUTIPOL, 
CUTELARIAS 
PORTUGUESAS S.A.
produtos comercializados
cutelaria de mesa

marcas de produto
Cutipol

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua Santa Marta
Caldas das Taipas
GPS: 41°29’38.4”N 8°20’57.0”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída em direção à N206 
Guimarães> Na rotunda seguir 
a 3ª saída: N206 em direção a 
Caldas das Taipas> De seguida, 
seguir à esquerda: variante 
Fermentões – Silvares> Na 
rotunda seguir a 3ª saída, N101 em 
direção a Caldas das Taipas.

acesso a deficientes motores

horário
segunda a sexta-feira: 9h00-
12h00/13h30-17h00

contactos
tel.: +351 253 470 240
e-mail: info@cutipol.pt
website: www.cutipol.pt
facebook: facebook@cutipol
instagram: instagram@cutipol
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EMPRESA TÊXTIL 
DE PEÚGAS, LDA.
produtos comercializados
meias, collants

marcas de produto
Boutique das Meias (as nossas 
meias não têm costura na 
biqueira)

produtos Eco Friendly
Algodão Orgânico – Certificado 
GOTS

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua da Devesa, nº12
São Martinho de Candoso
GPS: 41º25’25.612”N 8º20’3.577”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Na rotunda imediatamente a 
seguir à saída da auto-estrada, 
virar à direita> Na rotunda 
seguinte, seguir em frente> 
Uns metros à frente, virar à 
esquerda num corte acentuado, 
a descer> Na rotunda seguinte, 
virar à direita e começar a subir, 
sempre em frente> Depois de 

passar na ponte que passa por 
cima da autoestrada, aparece um 
cruzamento, virar à esquerda, 
continuando a subir> Virar à 
direita no cruzamento seguinte. 
Continuar a subir> A fábrica fica 
numa zona industrial que vai 
aparecer à direita, a seguir a um 
café.

estacionamento 
veículos ligeiros e  autocarros de 
turismo

acessível a deficientes motores

horário
segunda a sexta-feira: 9h00-
12h30/14h00-19h00
sábado: 10h00-13h00/14h00-
19h00
no 1º sábado de cada mês há 
sempre uma feira de stocks

contactos
tel.: +351 253 536 061
e-mail: marialima@etpeugas.pt
website: www.boutiquedasmeias.
com
facebook: www.facebook.com/
boutiquedasmeiasetp/
instagram: www.instagram.com/
boutique.das.meias/?hl=pt
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GARCIA & SILVA, 
LDA.
produtos comercializados
peúgas e collants

marcas de produto
Sibal

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua 1º de Maio, nº24
Vila Nova de Sande
GPS: 41°27’47.2”N 8°20’47.6”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Na 1ª rotunda, siga pela 3ª saída 
para N206> Continue em frente 
para permanecer na N206> Na 
2ª rotunda, siga pela 1ª saída 
e continue na N206> Na 3ª 
rotunda, siga pela 1ª saída para 
a Rua Gandra> A 400 metros, 
a Rua Gandra vira ligeiramente 
à esquerda e torna-se na Rua 
Emílio Castelar Guimarães> Vire 
à esquerda para continuar na Rua 
Emílio Castelar Guimarães> Após 
700 metros, vire à esquerda em 
direção à Rua da Ponte> A 550 
metros, vire à direita em direção 

à Rua Primeiro de Maio> Após 140 
metros, o destino encontra-se à 
direita.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
segunda a sexta-feira: 9h00-
12h00/14h00-18h30
sábado: 8h30-12h30

contactos
tel.: +351 253 576 268
e-mail: garciasilvaloja@gmail.
com
website: www.garciasilva.pt
facebook: www.facebook.com/
lojafabricagarcia/
instagram: www.instagram.com/
loja_garcia_silva/
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ALGODON BLANCO 
TÊXTEIS, LDA.
produtos comercializados
têxteis lar

marcas de produto
Algodon Blanco
Home Glam
Leiper

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua Camilo Castelo Branco, loja2
(no centro da cidade)
GPS: 41°26’19.4”N 8°17’28.1”W

como chegar:
(a partir da saída da auto-estrada)
Na 1ª rotunda, sair na 2ª saída 
para a variante, sentido 
Guimarães> Sair na 1ª saída à 
direita e a 200 metros, sair na 
saída à esquerda em direção ao 
centro da cidade> Na rotunda sair 
na 2ª saída em direção à Avenida 
D. João IV> A meio da avenida, 
virar na 1ª à esquerda,  a 50 
metros à direita e contornar os 
prédios até ao fim da rua Camilo 
Castelo Branco> A loja fica à 
direita.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
segunda a sábado: 10h00-
13h30h/14h30-19h00

contactos
tel.: +351 253 065 557/ + 351 937 
102 766
e-mail: loja@algodonblanco.pt
website: www.algodonblanco.pt
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CRISPIM ABREU, 
LDA.
produtos comercializados
têxteis lar, vestuário, calçado de 
criança e outros acessórios

marcas de produto
Casasoft
Agatha Ruiz de la Prada

produtos Eco Friendly 
Global Organic Textile (GOTS)
Recycled Claim Standard (RCS)
Organic Content Standard (OCS)
Artigos BCI – Better Cotton 
Iniciative
Standard 100 by OEKO-TEX

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua de S. Bartolomeu (junto à 
Capela de S. Bartolomeu)
Serzedelo
GPS: 41°24’02,282”N 
8°23’00,722”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída em direção à VIM> Na 
rotunda virar na 1ª saída (direção 
a Joane, Riba de Ave,...) > Virar 

à direita na 2ª saída e a Loja de 
Fábrica aparece logo a 50 metros 
do lado direito.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
terça a sexta-feira: 10h00-
12h00/13h00-19h00
sábado: 10h00-13h00

contactos
tel.: +351 252 900 850
e-mail: info@crispimabreu.pt
website: www.crispimabreu.pt
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EMPRESA 
INDUSTRIAL 
SAMPEDRO, S.A.
produtos comercializados
têxteis lar

marcas de produto
Sampedro

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua S. Pedro, nº227
Lordelo
GPS: 41°22`9.44”N 8°22`48.50”W

como chegar
(a partir da saída da auto-estrada)
Sair na portagem de Serzedelo> 
Virar à direita> Na rotunda, sair 
na 2ª saída> Na próxima rotunda 
sair na 2ª saída> 1ª saída à 
esquerda (Sto. Tirso/Guimarães/
Lordelo Centro)> Virar à direita 
(Sto. Tirso/Guimarães/Lordelo 
Centro)> Na rotunda, sair na 
2ª saída e logo a seguir virar à 
esquerda> No fundo da rua fica a 
empresa Sampedro.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

acessível a deficientes motores

horário
segunda a quinta-feira: 9h00-
12h00/14h00-17h30
sexta-feira: 9h00-12h00/ 14h00-
17h00 

contactos
tel.: +351 252 820 800
e-mail: sampedro@sampedro.pt
website: www.sampedro.pt
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LAMEIRINHO, 
INDÚSTRIA TÊXTIL, 
S.A.
produtos comercializados
têxteis lar

marcas de produto
Lameirinho
Hierba
Asa

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua do Lameirinho
São Jorge de Selho
GPS: 41°25’12”N 8°21’ 31”W

como chegar: 
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída em direção a Serzedelo, 
Vizela, Pevidém/Riba de Ave, 
depois seguir sempre as 
indicações PEVIDÉM até chegar à 
Lameirinho.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
segunda a sexta feira: 10h00 
-19h00
sábado: 10h00 -12h30 / 15h00-
17h30 
horário de verão (24 julho a 4 de 
setembro 2021)
segunda a sexta feira: 10h00 
-19h00
sábado: 10h00 -12h30

contactos
tel.: + 351 253 422 087
e-mail:  loja@lameirinho.pt
website: www.lameirinho.pt
facebook: www.facebook.com/
Lameirinho.pt/
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LASA – ARMANDO 
DA SILVA 
ANTUNES, S.A.
produtos comercializados
têxteis lar, produtos de 
decoração

marcas de produto
Lasa
Lasa Home
Lasarito
Luzmont
Blumara
Kleinmann

produtos Eco Friendly
Bio Ficus
Bio Edipo
Produtos orgânico Gots: artigos 
de banho e sauna

formas de pagamento
MB/visa/numerário

localização
Estrada Nacional 105, nº3344
Nespereira
GPS: 41°23’59.968”N 
8°19’24.737”W

como chegar
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída Serzedelo/Riba de Ave> 
Na Rua Arnaldo Gama, siga 
para sudeste> Vire à direita 
em direção à Rua da Eirinha/
N310> Depois de 400 metros, 
vire à esquerda em direção à 
Rua General Humberto Delgado> 
Continue até à Rua Padre António 
Pereira da Silva durante 1,9 Km> 
Continue até à Rua Vila Meã e a 
600 metros, vire à esquerda em 
direção à N105> Na rotunda, siga 
pela 3ª saída e continue na N105> 
O seu destino encontra-se a 150 
metros à direita.

estacionamento 
veículos ligeiros e autocarros de 
turismo

horário
segunda a sexta-feira: 10h00-
19h00
sábado: 10h00-13h00/15h00-
19h00

contactos
tel.: +351 253 567 301
e-mail: lasa.outlet@mail.telepac.
pt/susanasilva.lasa@gmail.com
website: www.lasanet.pt
facebook: https://business.
facebook.com/larshopoutlet/
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MORETEXTILE 
(Coelima, Indústrias Têxteis, 
S.A., António de Almeida & 
Filhos, 
Têxteis, S.A. /JMA Felpos S.A.)

produtos comercializados
têxteis lar (roupa de cama, banho, 
mesa, cozinha)

marcas de produto
Coelima
Home Concept
Nicoleta
JMA
Arkhipelagos
Elias 

produtos Eco Friendly
Algodão orgânico – Certificado 
GOTS
Eco Heather – Certificado CCS
Artigos BCI (não existe 
certificado, estamos referidos 
como membros no portal BCI 
(Better Cotton Iniciative))
Artigos Fairtrade – Certificado 
Fairtrade
Artigos reciclados – Certificado 
GRS

formas de pagamento
MB/Visa/numerário/
transferência bancária

localização
Rua do Miral, nº878
São Jorge de Selho
GPS: 41°25’36.3”N 8°21’32.7”W

como chegar
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída Guimarães/ Pevidém> Vire 
à esquerda direção a Guimarães/
Pevidém> Depois de 600 metros, 
vire à esquerda em direção à Rua 
da Eirinha/N310> Na rotunda, 
siga pela 2ª saída para a Rua da 
Variante/N310> 1300 metros à 
frente, vire à direita em direção à 
Rua da Cabreira> Depois de 600 
metros, fazer a curva à esquerda 
em direção à Rua do Miral> O seu 
destino encontra-se à direita.

estacionamento 
veículos ligeiros

acessível a deficientes motores

horário
segunda a sexta-feira: 13h00-
19h00

contactos
tel.: +351 253 539 170
e-mail: loja@moretextilegroup.
com
website: www.moretextilegroup.
com
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PEREIRA & 
FREITAS, LDA.
VALENTINI BIANCO
produtos comercializados
têxteis lar (felpos)

marcas de produto
Valentini Bianco
Pierre Cardin

formas de pagamento
numerário

localização
Estrada Nacional 105, nº1250
Polvoreira
GPS: 41°27’47.1”N 8°20’48.7”W

como chegar
(a partir da saída da auto-estrada)
Saída Guimarães Sul> Na rotunda, 
siga pela 2ª saída para Guimarães 
Centro/Vizela/Nespereira 
(650m)> Na rotunda, siga pela 1ª 
saída Guimarães Centro/Vizela/
Nespereira (500m)> Na rotunda, 
siga pela 2ª saída para Vizela/
Nespereira e N105> Continue a 
seguir a N105 durante 1km> Vire 
à direita (cerca de 100m após o 
semáforo).

estacionamento 
veículos ligeiros

horário
encerrado temporariamente

contactos
tel.: +351 968 050 328
e-mail: manuela.pereira@
valentini.mail.pt
website: www.valentinibianco.
com
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VITALTECIDOS
(SOCIEDADE TÊXTIL 
VITAL MARQUES 
RODRIGUES, FILHOS SA)

produtos comercializados
têxteis-lar (felpos, colchas, 
lençóis, resguardos, artigos de 
bebé)

marcas de produto
Vital Home

formas de pagamento
transferência bancária

localização
loja online
https://www.facebook.com/
Vital.home.by.vital.tecidos/

horário
disponível 24h

contactos
tel.: +351 253 523 459
e-mail: lojaonline@vitaltecidos.
com
website: www.vitaltecidos.com
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PÉ DE CHUMBO
produtos comercializados
vestuário de senhora

marcas de produto
Pé de Chumbo

formas de pagamento
numerário

localização
Rua Rainha D. Maria II, nº85
(no centro da cidade)
GPS: 41°26’33.1”N 8°17’38.0”W

como chegar
(a partir da saída da auto-estrada)
Seguir a via rápida em direção 
ao Guimarãeshopping> Subir a 
Avenida Conde Margaride até ao 
cimo e nos segundos semáforos, 
virar à direita até ao Largo do 
Toural> Contornar o Largo do 
Toural em direção à Rua de Santo 
António> Seguir até ao final da 
rua e na rotunda sair na primeira 
à direita> Seguir em frente até ao 
Largo João Franco e continuar 
pela Rua Rainha D. Maria II> A loja 
encontra-se mais ou menos a 
meio do lado esquerdo quem vai 
na direção da Praça da Oliveira 

(atenção que o trânsito é cortado 
aos fins-de-semana, apenas 
funcionando para moradores).

estacionamento 
veículos ligeiros

horário
mediante marcação 

contactos
tel.: +351 910 203 650/ +351 253 
571 436
e-mail: ines@pedechumbo.pt 
website: www.pedechumbo.pt
facebook: www.facebook.com/
pedechumbostore
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WONDER ROUTINE 
– COMÉRCIO DE 
TÊXTEIS, S.A.
produtos comercializados
vestuário de bebé e criança

marcas de produto
Ohh La La 
outras

formas de pagamento
MB/numerário

localização
Rua de Timor nº 477
Mascotelos
GPS: 41°25’50.0”N 8°18’20.6”W

como chegar
(a partir da saída da auto-estrada) 
sair para S.Tirso, na 1ª.Rotunda 
vira na 2ª.saída, segue em frente 
até poder virar à esquerda e logo 
de seguida à direita. Aí encontra a 
nossa loja.

estacionamento 
veículos ligeiros na mesma 
rua ou nas ruas paralelas e 
perpendiculares

acessível a deficientes motores

horário
segunda a sexta-feira: 9h00-
12h30/14h00-18h30
sábado: mediante marcação

contactos
tel.: +351 912 021 881 / +351 253 
143 720 
e-mail: financeiro@
wonderroutine.pt
facebook: https://fb.me/ohhlala4
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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Posto de Turismo da 
Praça de S. Tiago
Loja Interativa de Turismo de
Guimarães
tel: (+351) 253 421 221
Posto de Turismo da Rua Paio 
Galvão
tel: (+351) 253 421 233

info@visitguimaraes.travel
www.visitguimaraes.travel

edição
CMG 2021


