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Uma viagem ao mundo lendário dos castelos de Portugal, enquanto guardiões de 
tesouros e memórias, é o que propõe o novo livro do escritor e etnógrafo transmontano 
Alexandre Parafita, intitulado “Lendas e Mitos dos Castelos de Portugal”, que acaba de 
ser lançado pela editora Zéfiro. A obra contempla 83 castelos do Minho ao Algarve e, 
sobre eles, apresenta mais de uma centena de lendas com a respetiva contextualização 
histórica. 

            Trata-se de um trabalho de pesquisa e estudo, realizado no âmbito do centro de 
investigação CLEPUL da Universidade de Lisboa, ao qual o autor pertence como 
investigador integrado, um trabalho que procura atrair para os castelos e seus territórios 
novas formas de turismo cultural, reforçando, ao mesmo tempo, os fatores de auto-estima 
das populações. 

            Outrora residência de reis e príncipes, palco de grandes batalhas, baluartes da 
independência nacional, os castelos de Portugal, perdida a sua função militar, são hoje – 
diz o autor “verdadeiras pérolas e decorar as nossas paisagens, continuando a pairar 
sobre eles uma auréola de prestígio histórico-lendária que importa valorizar”. E através 
das suas lendas, “continua viva a ilusão dos tesouros, mas também das vozes amorosas 
e sofridas que as torres e masmorras testemunharam”. 
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            Lutas entre cristãos e mouros, resistência a cercos castelhanos, apelos de mouras 
encantadas nas ruínas, monstros que amedrontam na escuridão… são estas e outras 
histórias que enchem as páginas deste novo livro. 
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