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Adega Kilowatt

Inaugurada em 1929, herdou o “nome” do seu 

fundador, que por ser cobrador de luz, foi 

baptizado tanto pelo povo como pelos amigos  

de Kilowatt. Aberta há quase 90 anos, é ponto de 

paragem obrigatória para motards e turistas que 

procuram bom vinho e bom fumeiro.

Inaugurated in 1929, the place was baptized Kilowatt by 

the customers and friends of the founder, because of 

it’s owner who was a former electricity collector. 

Opened almost 90 years ago, it is a mandatory stop for 

motorcyclists and tourists looking for good wine and 

good smoked meat.

As Lojas de RUA com 
História

The Street Shops with 
History

Café Bar

Fundado em 1930, distinguiu-se como ponto de 

paragem obrigatória de personalidades artísticas 

a nível nacional, entre elas Teixeira de Pascoaes 

e António Carneiro. Foi desde sempre ponto de 

encontro, partilha e discussão de conhecimento 

entre gerações de políticos, artístas e figuras de 

referência da sociedade amarantina.

Founded in 1930, it was distinguished as a mandatory 

stop for artistic personalities at national level, among 

them Teixeira de Pascoaes and António Carneiro. It 

was the place where meetings occurred and ideas 

were shared/ discussed between generations of 

politicians, artists and figures of reference in 

Amarante's society.

Confeitaria da Ponte

Inaugurada em 1930, por Rodrigo (da Ponte) 

Monteiro, foi a primeira confeitaria na Rua 31 de 

Janeiro. A direção da casa ficou ao encargo de 

Ana Flores Andrade, antiga fornecedora da Casa 

Real, pela sua experiência no fabrico de doces 

regionais, garantindo a pureza e fieldade de 

todo o processo de confeção. 

Inaugurated in 1930, by Rodrigo (da Ponte) Monteiro, it 

was the first confectionery shop on the 31 de Janeiro 

Street. The management of the house was entrusted 

to Ana Flores Andrade, a former supplier of the Royal 

House, because of her many years of experience in the 

manufacturing of regional sweets, ensuring the purity 

and faithfulness of the whole confection process.

Novélia

Fundada em 1975 como alfaiataria à medida, 

muito em voga na época, mantém até aos dias 

de hoje o conceito distinguindo-se das restantes 

lojas do mesmo ramo. No piso inferior às lojas, 

uma extensa área de armazéns e salas de 

costura testemunham o movimento de outros 

tempos quando a Novélia produzia a sua própria 

marca de vestuário.

Founded in 1975 as a customized tailoring, a very 

fashionable service at the time, Novélia still holds the 

concept nowadays distinguishing itself from other 

shops of the same branch. On the lower floor of the 

shops, an extensive area of warehouses and sewing 

rooms testifies the movement of earlier times when 

Novélia produced its own brand of clothing.

Doçaria Mário

Fundada em 1955, a Doçaria Mário mantem-se 

até aos dias de hoje um negócio familiar. 

Rapidamente se distinguiu como referência 

local e nacional, recebendo visitas de várias 

personalidades. O espaço, caracterizado pelas 

vistas panorâmicas sobre o rio Tâmega, quer da 

sala quer do terraço, é da autoria do Arquiteto 

Acácio Brochado. 

Founded in 1955, the Doçaria Mário remains as a family 

business until this days. It quickly distinguished itself as a 

local and national reference, receiving visits from 

various personalities. The space, characterized by the 

panoramic views of the Tâmega River from the room 

and from the terrace, was designed by Acácio 

Brochado architect.

Restaurante Zé da Calçada

Fundado em 1945, foi desde sempre uma 

referência na região pelo seu ambiente rústico, 

requinte, pela varanda sobre o rio Tâmega e 

pelos pratos substanciosos da cozinha 

amarantina como o cabrito serrano, a vitela 

arouquesa ou maronesa, o cozido à Portuguesa 

e o tradicional bacalhau.

Founded in 1945, it has always been a reference in the 

region for its rustic atmosphere, refinement, the 

terrace over the Tâmega river and it’s substantial dishes  

such as serrano goatling, arouquesa or maronesa veal, 

portuguese boiled and traditional cod.

Ferreira da Cunha

Fundada em 1907, ficou conhecida pela 

variedade de artigos e serviços que 

disponibilizava à cidade: desde a venda de 

tecidos a metro, têxtil-lar, guarda-chuvas, 

móveis, artigos de electricidade, até à prestação 

de serviços bancários e de seguros. Nos dias de 

hoje mantém-se como loja de referência na 

venda de tecidos, têxtil-lar, retrosaria, lingerie e 

confeção.

Founded in 1907, became known for the variety of 

articles and services it o�ered to the city: from the sale 

of fabrics by meter, home textiles, umbrellas, furniture 

and electricity supplies, to banking and insurance 

services. Nowadays it remains as a reference store in 

the sale of fabrics, home textiles, haberdashery, lingerie 

and confection.
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