Inovação e arte
na confeção
de malhas

Knitwear
with art and
innovation

Sediada em Vizela, a A. Ferreira
& Filhos, S. A. começou no
mercado do private label, antes
de desenvolver uma marca
própria de vestuário para bebé:
a Wedoble.

Based in Vizela, A. Ferreira &
Filhos, S. A. began its activity
working in the private label
market, before developing its
own brand of baby clothing:
Wedoble.

Fundada em 1980 por António Ferreira, a A.
Ferreira & Filhos é uma empresa que iniciou a sua
atividade na produção de golas para polos antes de
se transformar num player de referência na conceção e fabrico de vestuário em malha para homem,
mulher e criança. Operando desde os primeiros dias
no regime de private label para o mercado internacional, esta corresponde a uma empresa familiar
que, em anos recentes, adaptou-se ao segmento
do têxtil-lar (nomeadamente na produção de mantas
e almofadas).
Empregando um total de 77 colaboradores, a
A. Ferreira & Filhos destaca-se ainda por, ao longo
da sua história, ter sido pioneira na introdução, em
Portugal, de máquinas e tecnologias que ainda hoje
se associam à garantia da melhor qualidade, do
design mais sofisticado e do rigoroso cumprimento
dos prazos de entrega. Consciente, no entanto, da
necessidade de diversificar o seu foco de atividade,
a empresa apostou também no desenvolvimento de
uma marca própria, focada na conceção de roupa
para bebé: a Wedoble.
Fulcral para os recentes desenvolvimentos da
A. Ferreira & Filhos tem sido o input da segunda
geração de sócios-gerentes (constituída por Miguel,
Noel e Carlos Ferreira), que antecipam uma trajetória de crescimento, repleta de desafios e oportunidades. Refira-se, a este respeito, a existência de
um departamento de investigação, desenvolvimento
e inovação, bem como o promissor registo de uma
patente que será, em breve, explorada do ponto de
vista comercial.

Founded in 1980 by António Ferreira, A. Ferreira & Filhos is a company that began working in
the production of knitted collars for shirts before
becoming a leading player in the design and
manufacture of knitwear for men, women and children. Operating, since its early days, in the private
label segment for different international markets,
this is the prime example of a family business that,
in recent years, was able to fit itself into the home
textile universe (by specializing in the production
of blankets and cushions).
Currently functioning with a team of 77 employees, A. Ferreira & Filhos is also notable for its
role as a pioneering company in Portugal, having
introduced the sort of machinery and technology
so strongly associated with its unmatched ability
to provide high quality knitwear and the most sophisticated design under the strictest of deadlines.
Even so, and aware of the need to broaden the
focus of its business scope, the company has also
developed its own brand of baby clothing: Wedoble.
Strongly associated with such recent developments is the valuable input provided by the
second generation of managing partners (which
comprises Miguel, Noel and Carlos Ferreira), who
look forward to the growing opportunities and
challenges that must be addressed in the near
future. Worthy of note was the recent decision to
create a research, development and innovation
department, or the promising filing of a patent
application that will be commercially explored in
the near future.
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