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As raízes portuguesas, feitas à mão.
Artesanato feito com paixão.
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Arte Leite
Artesanato Português

Pretendemos guia-lo numa viagem 
pelos costumes, culturas e tradições 
de Portugal. 

Criação artesanal de miniaturas 
de casas típicas Portuguesas, 
memórias do quotidiano, 
monumentos históricos e moradias 
particulares personalizadas.

Emoção, saudade e história 
para preservar as memórias da 
Portugalidade. 

As raízes portuguesas feitas à mão. 
Artesanato feito com paixão.
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O artesão

Não me é fácil falar de mim… sou melhor com as mãos do que 
com as palavras. 

Sempre tive uma paixão enorme pela criação de miniaturas. 
No início foram os presépios, mas rapidamente a minha 
paixão pelo artesanato me levou a reproduzir vários modelos 
de casas típicas Portuguesas.

Um hobby que se tornou numa paixão. Um passatempo 
em relação ao qual me tornei mais e mais perfeccionista e 
exigente.

Uma paixão pelos costumes, culturas e tradições de Portugal, 
que venho divulgando através da participação em variadas 
feiras temáticas pelo país.

Um trabalho recompensado e reconhecido por vários prémios 
e galardões atribuídos em exposições onde expus as minhas 
obras.

João Leite
O artesão

Obrigado,
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Casa típica do Minho
O Minho é uma província tradicional portuguesa, no Norte de Portugal, que estava inserida na antiga 
região Entre Douro e Minho e que está compreendida pelo Baixo Minho e Alto Minho.

As casas do Minho são geralmente de dois pisos, um térreo para arrumações e abrigo do gado, e 
um andar de sobrado para habitação. Nesta região predominam terrenos xistosos e graníticos, que 
servem de matéria-prima para a construção das casas, garantindo a protecção contra a chuva e as 
baixas temperaturas próprias desta região.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 750 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Casa típica de Trás-os-Montes
As casas do norte são geralmente de dois pisos, um térreo para arrumações e abrigo do gado, e 
um andar de sobrado para habitação. Nesta região predominam terrenos xistosos e graníticos, que 
servem de matéria-prima para a construção das casas, garantindo a protecção contra a chuva e as 
baixas temperaturas próprias desta região.

O curral, no piso de baixo, onde são guardados os animais, os utensílios de trabalho e as provisões 
obtidas durante as colheitas, e o piso superior destinado, naturalmente, para a habitação humana.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 500 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Casa típica das Beiras/Douro Litoral (Costa Nova)
No Douro litoral encontramos os Palheiros, as casas de pescadores, construídas em madeira de pinho, 
pintadas com listas de cores vivas, geralmente de dois andares, com escadaria interior em madeira.

Os palheiros da Costa Nova são famosas e castiças casas existentes na praia com o mesmo nome, 
originalmente em tons de vermelho, azul e amarelo, utilizados como antigos armazéns de alfaias da 
pesca. Amplos e sem quaisquer divisões interiores e, mais tarde, divididos com tabiques de madeira 
que eram “decorados” com conchas de ostras.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 370 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Casa típica da Estremadura e Ribatejo
Rebocada e caiada de branco, e de modo geral, é térrea e pequena. Nesta região abundam os terrenos 
argilosos e calcários, materiais com qualidades isoladoras. No exterior são pintados os rodapés em 
tom de amarelo.

Geralmente telhados de duas águas, cobertos de telha canudo com curvatura acentuada. As paredes 
são caiadas para proteger o adobe ou o tijolo do tempo chuvoso. O chão das casas é de terra batida, 
regado com aguada de barro, o que lhe confere a cor vermelha ou ocre. 

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 360 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Casa típica do Alentejo
Invariavelmente só com um piso térreo, paredes grossas e com poucas aberturas, construídas em 
taipa, solução sábia para, com poucos meios conservar o calor no Inverno e a frescura no Verão.

A sua construção é feita com paredes em tijolo ou taipa que é um material formado por terra húmida 
comprimida entre taipais de madeira desmontáveis, removidos logo após a secagem. Estas paredes 
são assentes em alicerces de xisto que se prolongam até 60 cm do nível do chão. As paredes são 
invariavelmente caiadas de branco com rodapé colorido, normalmente em azul ou ocre.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 350 gr Dimensões peça: 15x10x2 cm
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Casa típica do Algarve
A arquitectura tradicional algarvia, sofreu uma forte influência árabe e reflecte as necessidades 
concretas das gentes desta região quente e soalheira. Ornamentadas com bonitos e pitorescos, 
pormenores como as chaminés decoradas e platibandas coloridas com motivos geométricos.

Os telhados de quatro águas são predominantes, mas são frequentes telhados com terraços revestidos 
com mosaicos de barro que são chamadas de açoteias. As paredes são de tijolo rebocado e caiado de 
branco para reflectir melhor a luz do sol.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 360 gr Dimensões peça: 15x10x2 cm
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Casa típica da Madeira (Santana)
As casas típicas de Santana são um ex-líbris do concelho de Santana e um cartaz turístico da ilha 
da Madeira. Estas casas têm uma forma triangular e são revestidas de colmo. São popularmente 
conhecidas por casinhas de Santana.

Originalmente, estas casas eram compostas por um sótão, onde se guardavam produtos agrícolas, e 
por um piso térreo, geralmente área habitacional, que se achava dividida em duas partes separadas 
por um frontal.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 200 gr Dimensões peça: 15x10x2 cm
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Casa típica dos Açores
Construção rústica, simples e defensiva visando a proteção dos habitantes contra os elementos da 
natureza e dos piratas.

Possuem um único piso com paredes em pedra basáltica, pequenas janelas e porta principal bem 
acima do nível da rua.
Internamente havia uma divisão de madeira em três compartimentos. O piso era de terra batida, 
com excepção do quarto que tinha o chão e o teto forrados de madeira.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 500 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Espigueiro
São pequenos celeiros, em pedra ou madeira, para guardar as espigas de milho. Estas construções 
estão assentes sobre aduelas de pedra, para impedir a subida de ratos. Encontram-se principalmente 
a Norte, em particular nas regiões do Minho, Beira Litoral, Beira Interior e Oeste de Trás-os-Montes.

O espigueiro, também chamado canastro, caniço ou hôrreo, é uma estrutura normalmente de pedra 
e madeira. Com a função de secar o milho grosso através das fi ssuras laterais, e ao mesmo tempo 
impedir a destruição do mesmo por roedores através da elevação deste. 

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 600 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Forno a lenha
Um forno é uma construção que se pode fechar e conservar calor em altas temperaturas, para assar 
(ou “cozer”) pão, bolos ou outro tipo de alimento, para secar peixe ou carne , ou ainda para “cozer” o 
barro ou vidro.

No começo usavam argila retirada do fundo dos rios para isolar lateralmente o fogo para que não 
se apagasse. O alimento era precariamente posto entre a lenha para assar por não saberem como 
suspender o mesmo. São usados acessórios em madeira para manobrar os alimentos.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 400 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Igreja
Na hierarquia religiosa existem as catedrais, as igrejas as capelas. As catedrais são as igrejas principais 
das dioceses onde o bispo celebra a eucaristia dominical.

As igrejas são os templos principais das paróquias sendo uma delas denominada igreja matriz onde 
o sacerdote celebra a missa principal dominical. As restantes pequenas igrejas são denominadas 
de capelas onde habitualmente não existe culto religioso diário ou dominical, ou existe apenas por 
alturas de festividades.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 480 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Lareira
Estrutura doméstica presente em muitas casas, onde se pode acender um fogo. Espaço revestido 
de materiais não-inflamáveis como pedra e tijolo, para se queimar a madeira, e numa chaminé que 
deixa o fumo e outras partículas sair.

Utilizada para aquecer, cozinhar e iluminar nas antigas habitações. Hoje em dia é usada principalmente 
como decoração, ou para aquecer as casas no Inverno. Em sítios com climas agrestes, ou nas estações 
frias do ano, a lareira ainda prevalece como centro de um lar – sobrevivendo à televisão.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 550 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm
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Torre da Alfândega “Aqui Nasceu Portugal”
Em Guimarães, encontra o visitante numa das torres da antiga muralha da cidade, a inscrição “Aqui 
nasceu Portugal”. Esta inscrição refere-se aos acontecimentos aqui passados que levaram à fundação 
da nacionalidade Portuguesa, que tiveram início na batalha de S. Mamede, em 24 de Junho de 1128, 
e que culminaram com o reconhecimento de D. Afonso Henriques como 1º Rei de Portugal.

Se Portugal é em si um destino turístico, a cidade de Guimarães é uma referência obrigatória para 
todo o visitante.

www.arteleite.pt

Dimensões embalagem: 18x11x3 cm            Peso: 750 gr Dimensões peça: 15x10x2,5 cm



15

Embalagens

Todas as nossas peças são cuidadosamente embaladas numa 
caixa em cartão reciclado com uma etiqueta identificativa do 
produto no exterior.

Para melhor protejer a peça durante o transporte o seu 
acondicionamento interior é feito com papel sulfite e rafia.

Cada obra está devidamente identificado com um “Livro de 
Autor”.

Dimensões da embalagem: 18x11x3 cm

Especificidades dos produtos

Uma vez que todos as obras são feitos à mão, não é possível 
garantir que sejam sempre exactamente iguais ao exemplar 
retratado na fotografia. A particularidade do trabalho manual 
reside no facto de ser exclusivo e irrepetível. É também daqui 
que vem tanto do seu encanto e valor.
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Réplicas

Já pode ter uma réplica à escala da sua casa onde nasceu, da 
casa dos seus avós onde brincou na infância ou simplesmente 
de um amigo ou familiar para lhe oferecer.

Exponha-nos o seu desejo e nós tentaremos realizá-lo.

Emoção... 

Saudade...

História...

...Memória
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Algumas réplicas já realizadas:
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www.arteleite.pt

+351 913 927 184
geral@arteleite.pt

Guimarães, Portugal


