
 
 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 

Vila Velha de Ródão, 2012 
 

  



 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 

AÇAFA On Line, nº 5 (2012)           Associação de Estudos do Alto Tejo           www.altotejo.org 
 

3 

 

 

 

Pelo quinto ano consecutivo edita-se a revista digital da Associação de 

Estudos do Alto Tejo, com apresentação pública em Proença-a-Nova, 

em 21 de Abril de 2013, em antecipação ao Dia Mundial da Terra e ao 

Dia Nacional do Património Geológico (22 de Abril). 

A escolha do Tema desta edição pretendeu assinalar a passagem dos 

250 anos sobre os confrontos militares que tiveram lugar nesta região, 

no âmbito da Guerra dos Sete Anos, e evocar o papel desempenhado 

pelo Conde de Lippe (Friedrich Wilhelm Ernest zu Schaumburg-Lippe) 

na defesa de Portugal. Nesse contexto, assume relevância nacional o 

dispositivo militar hoje denominado Linha Defensiva das Talhadas-

Moradal, que está bem representado em Proença-a-Nova, município 

onde tem beneficiado de várias acções de estudo e valorização. Alguns 

dos textos que integram o Tema (António Manuel Silva, António Maia de 

Mascarenhas, Mário Monteiro e Luisa Pacheco Marques) correspondem 

a comunicações apresentadas, em 24 de Novembro de 2012, nas 2ª 

Jornadas Culturais “A Guerra Fantástica e as Guerras Peninsulares”, 

organizadas pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova. 

A secção de Estudos e Trabalhos integra um conjunto muito 

diversificado  de  temas,  com  destaque para o  património  geológico  e  

 

geomineiro, da responsabilidade de técnicos (Carlos Neto de Carvalho e 

Joana Rodrigues) e colaboradores (João Gonçalves) do Geopark 

Naturtejo, a se seguem outros textos, sobre investigação arqueológica, 

do Paleolítico (Nelson Almeida) à época Romana (Joana Valdez-Tullett, 

João Nisa, Filipa Pinto e Manuel Leitão), dialectologia (Paulo Feytor 

Pinto), património rural (António Nabais e Isidro Garcia Barriga), 

economia rural (Francisco Henriques e João Caninas), crenças e 

religiosidade popular (António Romeiro Carvalho e Adelaide Salvado). 

O Arquivo integra contributo (Francisco Henriques e João Caninas) 

para a demografia histórica, em Ródão, e registos sonoros de 18 

poemas cantarolados por Balbina Castelo Pires, em 1986, 

correspondentes a textos publicados na edição de 2011. 

Os textos agora publicados representam uma região que abrange o sul 

da Beira Interior, o Norte Alentejano e parte ocidental da Província de 

Cáceres. 

Na secção de Notícias demos prioridade a iniciativas com o âmbito 

regional acima indicado ou outras que, embora extravasando esta 

região, contam com a participação de membros da AEAT.  
 

O Conselho Editorial 


