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CESTAS/PASTAS DE JUNCO 

 

Informação Geral 

As nossas cestas/pastas são produzidas de forma artesanal em teares, 

recorrendo a técnicas tradicionais, no centro de Portugal na localidade de Juncal, 

utilizando como matéria-prima, junco proveniente da região do Ribatejo. 

As asas das cestas/pastas são produzidas em vime entretecido. A aplicação das 

asas é um trabalho habitualmente feito pelos homens, porque a fibra é mais rija 

e o seu entrelaçamento requer muita força, enquanto o trabalho no tear é 

habitualmente efetuado pelas mulheres. 

Cada peça é única, por ser feita à mão com matérias-primas naturais. A técnica 

é artesanal e mantém-se inalterada desde a sua origem. O junco, já seco, é 

trabalhado num tear para construir uma esteira que depois é cosida à mão, 

adornada com uma asa de vime. 

Cuidados de limpeza: 

Para garantir a durabilidade da sua cesta/pasta em junco e uma vez que a 

mesma é feita de fibra natural, esta deverá ser limpa regularmente com uma 

escova macia. 

Deverá hidratar a sua cesta/pasta com umas gotas de óleo hidratante para 

madeira, óleo mineral ou cera de abelha, com o auxílio de um pano macio. 

Manutenção: 

Repetir o processo definido em “Cuidados de limpeza”, pelo menos de 60 em 60 

dias. 

Armazenamento: 

Antes de guardar a sua cesta/pasta, deverá proceder aos cuidados de limpeza 

atrás definidos. 

Guarde a sua cesta/pasta num local seco. 

http://www.verytipico.com/


VERY TÍPICO  www.verytipico.com 
Produtos Tipicamente Portugueses  verytipico@gmail.com 

CESTAS/PASTAS DE JUNCO 

 

Se guardar a sua cesta/pasta num local húmido, poderá verificar a existência de 

vestígios de bolor na mesma, o que é perfeitamente normal, uma vez que é 

produzida a partir de produtos naturais. 

Se tal acontecer, deverá mantê-la num ambiente seco durante 2 ou 3 dias e 

limpar com uma escova suave. 

Utilização: 

O junco é um material natural difícil de tingir, os processos utilizados para dar 

cor ás nossas peças são também artesanais. Por este motivo se adquirir uma 

das nossas cestas coloridas, que não sejam tratadas com verniz, deverá evitar 

o contacto com tecidos de cores claras. A perda de cor diminui depois das 

primeiras utilizações. Se a sua cesta/pasta manchar a sua roupa, não se 

preocupe, as manchas saem com as lavagens regulares. 

Relembra-se que cada peça é única e produzida de forma artesanal, portanto 

poderão verificar-se ligeiras diferenças nas dimensões definidas na descrição do 

produto na loja online, relativamente aos artigos enviados. 
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