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EDITAL 

JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE REDONDO, faz saber que em reunião da Assembleia Municipal de Redondo, realizada 

no dia 28 de fevereiro de 2022, foi aprovada, por unanimidade e em minuta, A Moção de 

Recomendação apresentada pelos membros da Uma Nova Atitude - Coligação PPD/PSD - 

CDS-PP, que de seguida se transcreve: 

 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO 
INCENTIVO À CONTINUIDADE DO TRABALHO DAS MEIAS DA SERRA 

D’OSSA 
D. MILITINA TERESO 

 
Não restam dúvidas de que está iminente o desaparecimento da nossa arte MEIAS DA 

SERRA D’OSSA e de que urge incentivar, recriar e conservar este legado patrimonial o 

mais rapidamente possível.  

As MEIAS DA SERRA D’OSSA são genuínas pelos seus motivos decorativos, cores e 

trabalho de execução. Contam-nos os mais velhos que, no início, estas meias eram 

confecionadas apenas com uma cor e uma linha e eram usadas para trabalhar no campo 

mas, mais tarde, vêm a fazer parte do traje domingueiro e acrescenta-se-lhe mais uma 

cor e desenhos florais e geométricos.  

De acordo com as artesãs sobre as quais temos registos, já seguiram meias para 

diferentes partes do mundo pois são muito apreciadas pelos turistas.  

Um dos mais icónicos produtos artesanais alentejanos, as nossas MEIAS DA SERRA 

D’OSSA, estão a perder-se no tempo por não terem mais quem conheça o modo de as 

fazer. Restam muito poucas senhoras, entre as quais a D. Militina Tereso, que ainda o 

fazem dedilhando as linhas amarela e vermelha com a ajuda de cinco agulhas. O trabalho 

começa pela perna e conclui-se pelo bico de pé. É um trabalho minucioso, que requer 

atenção e paciência e cuja aprendizagem por pessoas mais novas é inadiável, tal como a 

preservação em documentário filmado no qual se possa conservar o ensino desta tão 

nobre arte. 
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É por considerarmos de extrema importância a conservação desta arte tão nossa, única e 

adorável que propomos ao executivo as seguintes diligências:  

- construir um documentário em filme com a gravação do modo de executar as MEIAS DA 

SERRA D’OSSA por uma ou mais das senhoras que ainda sabem fazer;  

- divulgar junto da população esta moção sensibilizando para a necessidade de termos 

aprendizes que possam voluntariar-se e, eventualmente, ter uma recompensa (a definir) 

por esse feito;  

- criar um curso de formação “COMO FAZER AS MEIAS DA SERRA D’OSSA” em parceria 

com o IEFP ou outras entidades de formação com o objetivo de atrair mais aprendizes;  

- usar o selo/marca REDONDO para as MEIAS DA SERRA D’OSSA;  

- mostrar à população que esta arte pode hoje, com os meios de comunicação muito 

favoráveis a isso, ser oportunidade para um pequeno negócio particular ou para incluir 

nos produtos vendidos pelos artesãos de outras áreas de trabalho do nosso concelho. 

 
Redondo, aos 03 dias do mês de março de 2022 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA 
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