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Este sexto número, correspondente ao ano de 2013, foi apresentado em Vila 

Velha de Ródão, no Lagar de Varas do Enxarrique, no dia 13 de Abril de 2014 

no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. 

A secção de Estudos e Trabalhos do número que se apresenta integra, tal 

como em anteriores edições, temas regionais diversificados, nomeadamente 

de âmbito geológico (inventário de geossítios de Oleiros), biológico / 

etnográfico (cotovia com poupa) e histórico – cultural (grafismos rupestres pré-

históricos, Linha defensiva das Talhadas-Moradal, pelourinhos, toponímia). O 

texto memorativo de Alfonso Naharro e do projecto associativo da Gentilidad 

Arqueológica Lusitano-Vetona materializa, novamente, a presença nesta 

revista da historiografia arqueológica. No final desta secção incluímos pequeno 

estudo de uma peça estranha à região (uma estela supostamente funerária e 

de origem africana) pelo facto de residir na região e de se desconhecer a sua 

origem. 

No Arquivo realçamos a inclusão da edição digital de uma colectânea de 

contos populares editada há alguns anos, em formato papel, e que se encontra 

esgotada. Tornamos essa informação acessível aos investigadores e ao 

público em geral, num momento em que o estudo do património cultural 

imaterial ganha um forte impulso público. 

Considerando a anterior série em papel e a actual série digital, o periódico 

Açafa atinge, com este número, 13 edições, com mais de 5000 páginas, 101 

diferentes autores, 85 estudos inéditos, 11 trabalhos na secção de arquivo e 

20 comentários sobre temas relativos, maioritariamente, à região de Castelo 

Branco e zonas envolventes, das Beiras, do Alentejo e da província de 

Cáceres. Recorde-se contudo que a edição de 2010 (número 3), dedicada à 

temática dos muros-apiáros, teve um âmbito geográfico que extravasou a 

região em apreço.  

A partir de 2014 vão ser introduzidas algumas alterações na linha editorial. 

Iremos dedicar números específicos a temas monográficos, como ocorreu na 

série em papel e, desse modo, prevê-se a edição de mais do que um número 

por ano.   

Prevê-se que os dois próximos números da revista Açafa on line sejam 

dedicados aos temas, Zebreira, terra da Raia: estudos arqueológicos, 

históricos e etnográficos e As Barcas de Passagem dos rios Tejo e Ocreza, em 

Ródão, nos séculos XIX e XX. 
O Conselho Editorial 

Abril de 2014 


