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A Salvador & Filhos é uma empresa especialista em bordados. O nosso mercado 
vai para além das fronteiras portuguesas. Efectuamos os seguintes tipos de serviços em 
bordados para empresas e/ou particulares:

· Bordados industriais: desenvolvemos diversos tipos de bordados para empresas 
da indústria têxtil, tais como bordados para confecções (gangas, camisolas, uniformes, 
etc.). 

· Bordados à medida: desenvolvemos bordados à medida para profissionais ou 
particulares. Envie-nos a sua sugestão! Podemos bordar a sua ideia para diversos tipos de 
aplicação: lençóis, toalhas, almofadas, calças, quadros, merchandising de empresas, 
emblemas, galhardetes, etc.. 

· Enxovais personalizados: Personalizamos totalmente o seu enxoval. Bordamos 
jogos de banho, jogos de cama ou mesa com a letra do seu nome, com a sua fotografia, ou 
outra imagem. 

· Filmes para bordados: para as empresas de bordados que não possuem  
software próprio, criamos o filme para bordados e entregamos. 

A vasta experiência em bordados da Salvador & Filhos permite-nos trabalhar e 
personalizar trabalhos bordados para os diferentes sectores de actividade: 

· Artesanato e Artigos Regionais;
· Associações académicas;
· Bombeiros;
· Bordados e Ajours;
· Brindes Publicitários e Promocionais;
· Câmaras Municipais;
· Clubes Mortards;
· Confecções para crianças e bebés;
· Confecções para Homens e Senhora;
· Cortinas e Sanefas;
· Escuteiros;
· Esteticistas;
· Estilistas;
· Fardas, uniformes e fatos de trabalho;
· Hotelaria e Restauração;
· Lares de 3ª Idade;
· Lingerie;
· Retrosarias;
· Têxteis- Lar.

Contactos:

Morada:
Salvador & Filhos, Lda.
Nelas - Vilar Seco
Rua Eirou, 4/6, Vilar Seco - 3520-225 Vilar Seco - Nelas
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Telefone: +351 232 949 288
Fax: +351 232 949 288
VOIP:  +351 302 000 579

Emails:
geral@salvadorefilhos.pt
comercial@salvadorefilhos.pt
bordados@salvadorefilhos.pt
filmes@salvadorefilhos.pt



O que é um bordado?
Bordado é a arte de criar à mão ou à máquina desenhos e figuras decorativas ou 

logótipos em todo o tipo de material assim que o permita, utilizando para isso diversos 
tipos de ferramentas, consumíveis, acessórios e tecnologia, linhas de algodão, polyester, 
burmilana, metalizada, matizada metalizada e matizada, de maneira a que o resultado 
final seja o melhor possível. 

Tipos de bordados
A Salvador & Filhos cria vários tipos de bordados:
· Bordados 3G;
· Bordados de Fotografias;
· Bordados de Aplicação com Recorte a Laser;
· Bordados para Têxteis;
· Bordados em Relevo ou 3D;
· Bordados com Aplicações;
· Bordados em Lã;
· Bordados Tradicionais e Ponto Cruz;
· Bordados em Pêlo;
· Boring;
· Recorte/gravação a Laser;
· Bordados para Empresas.
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(marca comercial têxtil)



Bordados 3G (terceira geração): são bordados nos quais se utilizam novas técnicas 
na picagem, conseguindo atingir mais qualidade no bordado, mais efeitos degradé, 
pontos especiais, padrões criativos, áreas flexíveis e muito mais.

Bordados de fotografias: Bordamos todo o tipo de fotografias. Este tipo de 
bordados é normalmente solicitado para ofertas de quadros com rostos.
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Bordados de aplicação com recorte a laser: com esta nova inovação pode-se 
utilizar qualquer tecido para a aplicação do bordado e pode-se efetuar estes bordados em 
qualquer situação.

Bordados para têxteis: Bordamos directamente jogos de cama, jogos de banho, 
têxtil promocional,  etc..

Bordado em Relevo ou 3D: A aplicação desta técnica confere ao bordado um 
efeito espectacular. Consiste na utilização de uma espuma ou esponja especial sob o 
bordado, que faz com que o bordado apresente um certo relevo. Muito utilizado em 
camisolas e bonés ou confecção.
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Bordados com Aplicações: Este tipo de bordado tem a particularidade de utilizar 

no seu desenho ou logótipo aplicações de diferentes tipos de tecido (cortadas a laser), 
proporcionando ao bordado um aspecto mais real e diferenciado. Técnica muito utilizada 
para confecções de têxteis lar e confecções homem, senhora e criança. 

Bordados em Lã: Este tipo de bordados são executados, tal como o nome indica, 
com linha de burmilana. São bordados normalmente utilizados em peças de Inverno mas 
podem ser feitos em vários tipos de artigos. Para empresas de confecções de malhas. 

Bordados Tradicionais e Ponto Cruz: Os bordados tradicionais e ponto cruz são 
executados em linha polyester e algodão utilizado em todos os tipos de encomendas.
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aberturas na peça, rematadas pelo bordado. Este género de bordado é bastante comum, 
em têxteis lar, cortinados, em camisas de noite ou em lençóis, porém se o tecido o 
permitir, podem ser executados noutro tipo de artigos. 

Recorte/gravação a Laser: Cortes precisos com alta tecnologia para aplicações e 
recortes em máquina ou em produto final. Os mais diversos materiais podem ser cortados 
ou gravados neste processo para uso em aplicação de bordados. Usamos esta tecnologia 
para aumentar a produtividade e qualidade das aplicações nos nossos bordados, 
acabamento especial. Resultando num aspecto final absolutamente limpo, e sem 
imperfeições. A qualidade do bordado é colocada num patamar verdadeiramente 
elevado. Com esta técnica o horizonte de soluções foi alargado até ao limite da 
imaginação. 

Bordados em Pêlo: Este género de bordado consiste na intrusão de um tecido 
(aplicação) na peça, puxando ou empurrando esse mesmo tecido através da utilização de 
agulhas especiais. Pode ser efectuado numa máquina normal com recurso a apenas uma 
agulha (quando se pretende a combinação de bordado em pêlo com o bordado normal) 
ou então com recurso a uma máquina especialmente concebida para o efeito, a qual 
permite a utilização de três agulhas em simultâneo, proporcionando um efeito de relevo 
espectacular. 
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Tipo: Emblemas bordados e personalizados com informação e cores dos cursos, 
nomes de instituições de ensino, bandeiras de países, etc.

Aplicações: Estes emblemas bordados são normalmente utilizados para colocar 
nas capas dos trajes académicos dos estudantes.

A Salvador & Filhos desenvolve vários tipos de bordados para empresas. Eis alguns 
exemplos de trabalhos desenvolvidos:

· Para o merchandising das empresas: 
· Bordados de logotipos; 
· Bordados em bonés.
· Imagem das empresas: 
· Bordados nas fardas e uniformes dos colaboradores; 
· Bordados nos têxteis das empresas (exemplo: toalhas e turcos de hotéis).



As bandeiras existem há mais de 3000 anos, nos tempos mais remotos, consistiam 
na aplicação de tecidos sobre tecidos de cores diferentes, dando origem aos primeiros 
estandartes de tribos, organizações militares e religiosas mais recentemente de 
organizações politicas.

Com a evolução do tempo foram-se desenvolvendo novas técnicas na confecção 
das bandeiras. Hoje em dia com as máquinas de bordar juntamente com o laser consegue-
se atingir a perfeição do logótipo, a Salvador & Filhos desenvolveu um sistema no qual se 
consegue fazer um bordado com 1,20m por 0,90m e se o cliente pertender que o bordado 
fique maior também fazemos. Anteriormente o logo era desenhado no tecido, bordado e 
recortado à tesoura.

Na Salvador & Filhos desempenham o trabalho na maior rapidez e ao melhor 
preço do mercado, as bandeiras podem ser confeccionadas em cetim, nylon, tergal ou 
veludo, podendo ser estampado ou bordado.

As bandeiras bordadas ou estandarte enobrece qualquer organização e instituição 
que a utilize.
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Vestuário Laboral

Personalizamos todo o têxtil promocional em bordado, t-shirts, polos, sportswear, 
camisas, bonés, sacos, vestuário de trabalho, protecção laboral, divisas, coletes, etc.

Personalizamos peças confeccionadas e não confeccionadas em parceria com 
confecções de todas as actividades.
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Divisas personalizadas em bordado

Bonés personalizados em bordado

Polos personalizados em bordado
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Filmes para bordados

A Salvador & Filhos produz filmes profissionais para bordados em todos os tipos de 
códigos de máquinas para bordar, usando os mais recentes softwares.
Transforma-mos qualquer tipo de desenho em filme para bordar.
Envie-nos a sua ideia e nós tratamos do resto.
A experiência e o saber ao seu serviço.

filmes@salvadorefilhos.pt

Desenho Filme

Bordado

Bordado Filme Desenho

Estes filmes facilitam o processo de bordar, tornando-o mais simples, perfeito e 
eficaz.

Envie-nos as suas imagens! A Salvador & Filhos transforma qualquer desenho, 
imagem ou letras em filme para bordar.

Eis alguns exemplos de trabalhos já desenvolvidos: 
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A Salvador & Filhos cria produtos em acrílico personalizados com o texto e forma 
que pretende. 

Estas peças em acrílico podem ser utilizadas como troféus para provas 
desportivas, prémios empresariais, pequenas lembranças para clientes, etc.. Estes troféus 
podem ser criados com a forma pretendida como, por exemplo, com a forma do desporto 
em causa e apresentam-se como uma moderna e excelente alternativa às tradicionais 
taças.

A transparência das peças em acrílico e o facto de se poderem personalizar com 
diferentes formas e texto permitem criar peças únicas e com um estilo, tornando estas 
peças em pequenas obras de arte. 

As peças em acrílico criadas pela Salvador & Filhos podem ainda ser criadas para 
elaborar placas de sinalética a colocar no interior das empresas.
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