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No dia 11 de dezembro de 1282, nas 
margens do rio Irfon, um guerreiro 
galês foi morto por um   soldado   do  
exército   do   rei Edward I. O que este 
soldado não sabia era que havia 
acabado de matar o príncipe Llywelyn 
ap Gruffyd, governante do reino de 
Gwynedd e líder das forças rebeldes 
galesas. A guerra havia se iniciado em 
21 de março de 1282, quando o irmão 
de Llywelyn, o príncipe Dafydd, 
atacou o castelo de Hawarden, 
iniciando a segunda guerra de Gales 
pela independência. Esta guerra só 
terminaria com a derrota de Daffyd em 
25 de abril de 1283, quando os 
defensores do úl t imo foco da 
resistência galesa, o Castell y Bere, 
em   Meirionnydd, renderam-se às 
forças de Edward. Entretanto, foi a 

morte de Llywelyn, chamado pelos galeses de Arglwydd neud maendo 
ymandaw - Cymry (O lorde que é a pedra angular onde os galeses se 
congregam), que selou o destino de Gales, um território dividido em vários 
principados que só eram mantidos unidos por sua liderança. Em 1284 
Gales era anexado administrativamente à Inglaterra pelo tratado de 
Rhuddlan, pondo fim a mais de mil anos de resistência aos mais diversos 
invasores,   desde os romanos, a partir de 55 a.C., passando pelos anglo-
saxões ao longo de todo o primeiro milênio, até os normandos a partir de 
1066.

Meu interesse na conquista de Gales surgiu do estudo da campanha 
de Júlio César nas ilhas britânicas. Durante todo o tempo em que Roma 
manteve exércitos nas ilhas, sempre houve dois fortes focos de resistência: 
Gales e o território dos pictos, onde hoje é a Escócia. Entretanto, apesar da 
feroz resistência ao invasor, foi em Gales que as tradições e a cultura 
romanas se mantiveram por mais tempo, após a saída da última legião no 
século V. Este fato deveu-se à capacidade dos galeses de resistirem aos 
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diversos invasores que atacaram as ilhas britânicas após seu abandono por 
Roma. O isolamento geográfico, a ferocidade dos guerreiros galeses, os 
suprimentos quase inesgotáveis fornecidos pelas férteis terras da ilha de 
Anglesey e também diversas técnicas de 
combate aprendidas com as legiões 
romanas, transformaram a região de 
Gales numa fortaleza praticamente 
inexpugnável. Foi a conclusão a que 
chegou o rei Offa, soberano do reino de 
Mercia, quando desistiu de tentar 
conquistar Gales e construiu sua famosa 
muralha, para impedir que os galeses 
invadissem seu reino. Portanto, quais 
teriam sido os motivos da derrota de 
Llywelyn ap Gruffydd? A incorporação 
de Gales pela Inglaterra deveu-se a uma 
possível supremacia militar inglesa, ou 
teria havido outras causas para a derrota 
galesa? Neste artigo você encontrará 
algumas pistas para responder a estas 
questões.

Durante a leitura destas páginas você encontrará uma série de termos 
técnicos, sem os quais seria impossível descrever os resultados desta 
pesquisa. Sempre que tiver dificuldade com algum verbete, consulte o item 
“terminologia sobre castelos”, onde você encontrará um pequeno glossário  
com os termos mais utilizados. 

LLEWELYN AP GRUFFYD
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História de Gales Medieval

No final do século VI os 
Anglos e os Saxões da 
B r e t a n h a d o l e s t e 
começaram a t raçar 
planos para invadir as 
t e r r a s a o e s t e . A 
inabilidade dos povos 
independentes do oeste 
para unir-se contra esta 
ameaça deixou para o 
p o d e r o s o r e i n o d e 
G w y n e d d a 
responsabilidade de agir 
como o centro cultural e 
político da resistência, 
posição que mantém até 
os dias de hoje. Os 
grupos mais fracos eram 
incapazes de conter o 
inimigo, e após a batalha 
de Dyrham, perto de 
Gloucester em 577, os 

bretões de Cornwall foram separados dos de Gales, que da mesma forma 
foi separado dos celtas do norte, em Cumbria, depois da batalha de Chester 
em 616. Nesta época, a composição étnica de Gales, apesar de diversa, era 
diferente da do resto da Bretanha devido ao pequeno número de saxões, e 
sua coesão só era mantida pela resistência ao invasor. Os galeses 
começaram a se auto-denominar Cymry (companheiros da terra), enquanto 
os saxões os chamavam de um termo que significava "estrangeiro" ou 
"povo romanizado”.

Gales, como a Inglaterra da Idade Média, era uma terra de múltiplos 
reinos. Seu terreno acidentado, com maciços de montanhas impenetráveis 
e cordilheiras inóspitas interrompidas por vales profundos, não facilitava 
um controle e um desenvolvimento unificados. A fronteira com a Inglaterra 
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não era marcada por defesas naturais, e as áreas baixas e produtivas, tanto 
quanto as pastagens das terras mais altas estavam abertas aos ataques 
frequentes dos saxões. Portanto, até a construção do "Dique de Offa de 
Mercia" (segunda metade do século VIII), feito para deter os ataques 
galeses e controlar o comércio de fronteira, não havia uma linha definida 
entre Gales e a Inglaterra. O "Dique de Offa" foi, no período medieval, a 
mais longa e extraordinária barreira construída pelo homem em toda a 
Europa ocidental, e representou um importante papel na formação e na 
identidade de Gales.

Nesta época Gales era formada por pequenas comunidades, cuja 
principal ocupação era guerrear com seus vizinhos, pelo saque e para a 
obtenção de novos territórios. Estes conflitos internos, aliados ao combate 
ao inimigo saxão, transformou os galeses em guerreiros acima da média. A 
região era formada por quatro reinos principais: Gwynedd, localizado no 
maciço de Snowdonia, em Anglesey; Powys, que se estendia ao longo da 
fronteira com Mercia, na Gales central;   Dyfed, no sudoeste, era o reino 
mais antigo, detentor de tradições celtas pré-romanas; e Deheubarth, um 
nome genérico para as terras do sul, que a partir do século XI toma forma 
como um reino bem definido, que acabou, inclusive, por absorver parte de 
Dyfed. A partir dos séculos XI e XII, sob a pressão dos ataques e dos 
colonos normandos, estes reinos tendem a absorver os ducados menores, 
incapazes de resistir sozinhos ao invasor. 

  
No século IX, a ordem 

política que havia emergido entre 
os povos a oeste do Dique de Offa 
se desfez. A dinastia Dyfed-
Deheubarth desapareceu em 814; 
a de Gwynedd, em 825 e a de 
Powys, em 855. Neste vácuo 
surgiu um novo poder, os Altos 
Reis de Gales. O primeiro deles, 
que dominou toda Gales, exceto 
Glywysing, lutou em 878 contra 
os vikings e ingleses, e antes de 
cair no campo de batalha, 
estabeleceu um precedente e criou 

RHODRI MAWR AP MERFYN
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uma nova dinastia, baseada em Gwynedd, a qual passou a controlar toda 
Gales como seu patrimônio. Este rei chamava-se Rhodri Mawr ap Merfyn, 
o único rei na história de Gales a ser chamado de "Grande". 

O segundo rei de Gales, 
Hywell Dda, chamado "O Bom", 
mudou a base da dinastia para 
Dyfed-Deheubarth e por volta de 
950 governou toda Gales, exceto 
Morgannwg. Ele foi o grande 
codificador das leis galesas, que a 
partir de então levaram seu nome. 
Ele acreditava em unificar toda a 
Gales pela legislação única.

Dos séculos IX ao XI, uma 
nuvem ameaçadora baixou sobre 
Gales e também sobre o território 
saxão sob a forma dos Vikings - 
insaciáveis na sua sede de 
aventura, batalha e pilhagem. A 
costa da Inglaterra foi aterrorizada 
por estes guerreiros que saquearam 
não somente a costa mas também o 
interior, deixando um rastro de 
destruição. 

Algum sucesso foi conseguido contra os invasores por Rhodri Mawr, 
governante de Gwynedd, que conquistou a vitória sobre os dinamarqueses 
em 856, mas foi exilado na Irlanda. É surpreendente, entretanto, que 
apesar de sua indubitável influência, à exceção dos nomes dos lugares 
(como em Bardsey, Fishguard, Milford, Skomer, Swansea), os vikings 
tenham deixado um legado pouco significativo no que diz respeito a 
construções e estruturas mais permanentes. Talvez os mais notáveis sinais 
sejam aqueles como o estilo de decoração usado nas grandes cruzes do 
século X e XI. A unidade estabelecida por Rhodri Mawr no século IX foi 
curta. Agravado pela intervenção anglo-saxônica e os ataques vikings, o 
país continuou politicamente fraco e dividido. De novo, apesar de que suas 

HYWELL DDA



 de 7 39

leis tenham sobrevivido a ele, a coesão trazida por Hywel Dda, o neto de 
Rhodri Mawr, foi muito frágil para se estender além do reino no qual foi 
estabelecida.

O último governante poderoso antes da conquista normanda foi 
Gruffydd ap Llywelyn. Sua primeira tomada de poder foi em Gwynedd, 
em 1039. Ele tornou-se uma figura dominante em Gales, e durante seus 
últimos anos de vida (1055-63) teve todo o país sob seu controle, graças ao 
seu poder militar e carisma pessoal. Mais uma vez, entretanto, sua queda e 
morte deixou um vácuo de autoridade e força. Dentro de uma década, 
Gales enfrentaria uma nova e real ameaça, mais poderosa que tudo que 
tinha enfrentado até então - os normandos.
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A Era dos Castelos

Os barões normandos responsáveis pela conquista de Gales eram um 
pequeno grupo de homens, raramente excedendo o número de vinte, que 
após a batalha de Hastings em 1066 e a conquista da Inglaterra, estavam 
muito ocupados com problemas de segurança interna e com o controle do 
território recém conquistado para darem atenção a Gales. Entretanto, sua 
função primária, a defesa da fronteira oeste, logo se transformou numa 
agressiva campanha de expansão. É evidente que esta campanha era 
motivada pela busca de novas terras e riquezas, mas não se pode 
negligenciar o fator cultural. A cultura normanda era baseada numa busca 
agressiva de poder pessoal e numa ética guerreira. Foi esta "cultura 
militar" normanda que os instigou à conquista permanente e que propiciou 
o desenvolvimento da mais eficiente máquina de guerra do período 
medieval: o castelo.

Não havia castelos em Gales antes de 1066. Entretanto, nos dois 
séculos seguintes, várias centenas foram construídos. A maioria destes 
castelos era evidentemente normanda. Os normandos eram um povo 
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dotado de um raro gênio militar. Não foram os inventores da cavalaria, das 
bases fortificadas e do sistema feudal, mas foram os primeiros a combinar 
estes três elementos e usá-los de forma sistemática numa campanha de 
conquista. Os primeiros castelos normandos em Gales foram os 
construídos pelas "famílias fronteiriças" e seus exemplos mais 
significativos são Caerphilly, Cardiff, Chepstow e Kidwelly. Além destes, 
havia vários outros castelos menores, construídos pelos tenentes dos 
senhores daquelas famílias e por barões normandos. Dentre os chefes 
destas famílias, destacava-se William Fitz-Osbern, que recebeu de Edward 
I amplos poderes sobre a porção sul da fronteira com Gales. Fitz-Osbern 
construiu uma formidável rede de castelos, assim como um exécito 
poderoso, a partir de sua base principal em Hereford. Sua maior obra foi o 
castelo de Chepstow, na embocadura do rio Wye. Chepstow acabou por 
tornar-se o ponto de partida da maioria das expedições normandas em 
Gales e o principal centro da colonização normanda na região.

           Na parte norte da fronteira, Hugh de Avranches, conde de Chester, e 
seu primo, Robert de Rhuddlan, estabeleceram-se a leste do rio Clwyd por 
volta de 1086. Nos quatro anos seguintes, eles capturaram o governante 
galês, Gruffydd ap Cynan, e fundaram   castelos em Deganwy, Bangor, 
Caernarfon e Aberllen, na ilha de Anglesey. Estes castelos eram do tipo 
tradicional normando, motte and bailey, e os locais de construção foram 
escolhidos por serem tradicionais centros de administração galeses. Após 

WILLIAM FITZ-OSBERN
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estes sucessos iniciais, o controle normando sobre o norte de Gales sofreu 
um retrocesso. Em 1094, Gruffydd ap Cynan recuperou sua liberdade, e 
com a ajuda de forças irlandesas expulsou os condes normandos. Os 
setenta anos seguintes foram marcados por uma relativa tranquilidade, 
quando Gruffyd e seu filho Owain Gwynedd implementaram diversas 
reformas aprendidas com os normandos, tornando mais eficiente o 
funcionamento do Estado e da Igreja. Encorajaram a fundação de novas 
ordens monásticas e construíram diversas igrejas de pedra. Mais 
importante, construíram diversos castelos do tipo motte and bailey, 
seguindo o padrão normando, com o objetivo de melhorar a administração 
e defender o território. Após a morte de Owain Gwynedd, em 1170, o sul 
de Gales, regido por Rhys ap Gruffyd do reino de Dyfed, tornou-se 
novamente dominante. Contudo, no final do século XII o reino de 
Gwynedd volta a ser o mais poderoso de Gales sob o governo de Llywelyn 
ap Iorwerth, coroado em 1200. Sob seu governo, o reino de Gwynedd 

readquiriu sua importância militar e 
política, sendo que Llywelyn chegou a 
enforcar um dos lordes das famílias 
fronteriças por excesso de intimidade 
com sua esposa, a filha do rei John da 
Inglaterra. Durante seu reinado, foram 
construídos os primeiros castelos de 
pedra galeses. Estes castelos tornaram-se 
c a d a v e z m a i s s o fi s t i c a d o s , 
principalmente após o ataque realizado 
por seu sogro, o rei John, em 1211. A 
maioria dos castelos mais importantes 
foram construídos entre 1220 e 1230, e 
seu desenho variava bastante, utilizando 
desde torres quadradas, mais simples, até 
as sofisticadas torres em forma de "D", 
que foram inclusive copiadas por seus 
inimigos normandos em alguns de seus 
melhores castelos.

 

LLYWELYN AP IORWERTH
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As famílias "Fronteiriças"

        A fronteira entre a Inglaterra e o país 
de Gales sempre foi uma região de 
contenção. Sua geografia distinta, 
recortada grosseiramente entre as 
montanhas galesas e os rios ingleses, tem 
isolado este pedaço de terra rural e pouco 
populosa, criando  uma identidade única. É 
uma região onde os nomes das cidades e 
dos acidentes geográficos são uma mistura 
dos idiomas galês e inglês, refletindo a 
influência política e cultural inglesa. 
Cidades fronteiriças como Oswestry, 
Montgomery, Knighton , Kington , 

Presteigne e Hay-on-Wye, sofrem de uma certa "indefinição" no que diz 
respeito à tradição cultural, pois alguns de seus habitantes se consideram 
mais ou menos galeses ou ingleses. O mesmo sentimento se estende a 
todos que vivem a oeste de Shrewsbury, Loemister, Ludlow ou Hereford, 
porque cidades como estas, muito mais que as fronteiras políticas, 
marcaram o início da Inglaterra.

               A região é constituída por montanhas, pântanos, fazendas, vales de 
rios e pequenas cidades. Construções de madeira e castelos coexistem lado 
a lado. De fato, de acordo com Rowley, The Welsh Marches (como as 
fronteiras são conhecidas) contém a maior concentração de castelos de 
morro e cerca (motte and bailey) em Gales e na Inglaterra, o que não é 
uma grande surpresa, porque esta foi uma área de frequentes conflitos. Já 
na Idade de Ferro, as disputas ocorriam em ambos os lados da fronteira. Os 
romanos estabeleceram fortes em Chester, Gloucester e Caerleon, ao longo 
da fronteira, numa tentativa de restringir as rebeliões galesas. E os anglo-
saxões, sob a liderança do rei Offa de Mercia, construíram a primeira 
barricada ao longo das fronteiras no final do século VIII: o dique de Offa, 
que marcava com precisão a fronteira entre a Inglaterra do País de Gales. 
Posteriormente, com a chegada dos normandos, esta fronteira foi 
reconhecida como um limite político e territorial entre Gales e o território 
inglês.
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O termo March provém do anglo-saxão maerc que significa 
fronteira. Entretanto, the marches são muito mais que apenas uma 
fronteira entre duas terras. Embora uns poucos normandos tenham se 
estabelecido na região antes da conquista, só foi possível construir castelos 
nestes lugares, tais como Ewas Harold, o castelo de Richard e Hereford, 
depois de 1066, quando William, o Conquistador, conseguiu subjugar as 
terras fronteiriças. Gales não se sujeitou graciosamente ao controle 
normando e resistiu por mais de 100 anos.Para acabar com as insurreições 
galesas o rei William criou os chamados feudos fronteiriços, doando uma 
série de pequenos feudos a mais de 150 de seus valiosos colaboradores. 
Estes territórios foram coletivamente chamados   The Welsh Marches, as 
fronteiras galesas, enquanto que as terras nativas galesas a oeste eram 
território galês autônomo. Os senhores destes feudos governavam suas 
terras como queriam, diferentemente de seus pares na Inglaterra, que se 
submetiam diretamente ao rei. Estes senhores fronteiriços podiam 
construir castelos, administrar as leis, incitar guerras, fundar cidades, e 
"possuíam todas as garantias de um rei - espólios, a posse de tesouros sem 
dono e o direito de pilhagem". As pessoas que viviam nestas fronteiras 
eram sujeitas aos costumes dali, enquanto aqueles de Gales ainda se 
submetiam às leis de Hywel Dda (lei galesa nativa).

Os principais núcleos da fronteira foram estabelecidos em três 
cidades, Chester, Shrewsbury e Hereford, que eram administradas por 
poderosos condes. Também foram construídos diversos castelos nas 
fronteiras: Chepstow, St. Briavel's, Monmouth, Clerwell, Goodrich, 
Pembridge, Hay-on-Wye, Clyro, Clifford, Clun, White, Skenfrith, 
Grosmont, Ludlow, Painscastle, Croft, Wigmore, Montgomery, Stokesay, 
Powis, Hopton, Chirk, Whittington, Longtown, Huntington, e Bridgnorth. 
Foram estes e outros castelos, principalmente os construídos por Mestre 
James de St Georges, que asseguraram um controle definitivo sobre o 
território de Gales, permitindo que Edward I pusesse fim a mais de mil 
anos de independência galesa.
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Antes da Pedra: “Mote and Bailey Castles”

Existem dois tipos principais de castelos primitivos: os construídos 
sobre morros (motte) e os cercados por um anel protetor de terra e rochas 
(ringwork). Os castelos sobre morros geralmente eram protegidos por uma 
ou mais cercas (baileys) enquanto os do tipo ringwork usualmente 
possuíam uma única cerca.

Um motte era um monte pequeno e de encostas íngremes, quase 
sempre artificial, que suportava o principal ponto de defesa do castelo, no 
topo do qual se construía uma torre cercada por uma paliçada de madeira. 
Sua forma era geralmente circular, mas existiram mottes quadrados e 
retangulares, principalmente na Escócia. A altura dos mottes variava 
bastante, mas a maioria ficava abaixo dos cinco metros, embora alguns 
poucos exemplares construídos nos anos imediatamente posteriores à 
conquista normanda ultrapassassem esta marca em vários metros.

Uma cerca (bailey) podia variar tanto na forma como no tamanho, e 
um castelo podia possuir mais de uma, embora alguns mottes jamais 
tivessem possuído uma de qualquer tipo. A provável razão para esta 

CASTELO “MOTE AND BAILEY”
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ausência de ao menos uma cerca provavelmente reside no fato de que 
vários mottes foram construídos apenas como postos de observação 
temporários e não como pontos de ocupação permanente.

As vantagens de se construir um castelo sobre um monte são óbvias. 
A primeira consiste na excelente visibilidade proporcionada pelo ponto 
elevado, permitindo avistar o inimigo de uma grande distância, o que 
possibilitava preparar as defesas com uma certa antecedência e evitar 
ataques de surpresa. Além disso a altura proporcionava uma vantagem 
tática aos defensores, pois além de dificultar a invasão do castelo permitia 
uma defesa mais eficiente, através do arremesso dos mais diversos tipos de 
projéteis sobre os atacantes. Praticamente todos os castelos tipo motte 
eram dotados de uma torre principal construída sobre o ponto mais 
elevado, que era o último reduto dos defensores no caso da destruição das 
fortificações externas. A necessidade de cercas adicionais era devido à 
pequena área disponível para a construção sobre o motte, que só suportava 
a torre principal. Qualquer construção adicional tinha de ser feita ao lado 
da base do motte e ser protegida por sua própria cerca.

Este tipo de castelo foi 
utilizado tanto pelos 
galeses como pelos 
normandos. Apesar de 
s u a s f r a q u e z a s ( a 
principal era a cerca de 
madeira que podia ser 
facilmente incendiada) a 
construção sobre terreno 
elevado proporcionava 

uma vantagem considerável. Isto foi comprovado na prática em pelos 
menos duas situações conhecidas. Em 1075 o castelo normando de 
Flintshire (acima à esquerda) teve sua cerca externa incendiada durante um 
ataque galês chefiado por Gruffydd ap Cynan. A maioria dos defensores 
normandos morreu durante o incêndio, mas alguns conseguiram alcançar a 
torre principal, construída sobre o motte. O segundo caso registrado pela 
história é do ataque galês ao castelo de Llandovery, em Carmarthenshire, 
em 1116. Da mesma forma, apesar de os galeses terem conseguido 
incendiar e invadir a cerca externa, os poucos normandos que conseguiram 

CASTELO DE FLINT
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escapar e se refugiar na torre principal foram capazes de inflingir tantas 
baixas nos atacantes que o ataque teve de ser suspenso e os galeses foram 
obrigados a bater em retirada.

Os castelos tipo ringwork variavam na forma, mas quase sempre 
eram trabalhos em terra circulares ou em forma de "D" e ao contrário dos 
castelos tipo motte, geralmente aproveitavam acidentes naturais como 
parte da estrutura. Eram constituídos por um pequeno platô de terra quase 
sempre cercado por um fosso, resultado da escavação realizada durante a 
construção do platô. Um castelo tipo ringwork possuía uma área bem 
maior que a de um castelo tipo motte, e como era construído sobre uma 
área relativamente plana, dispensava a construção de várias cercas. Um 
bom exemplo deste tipo de castelo é Kidwelly, em Carmarthenshire.

Em geral, um castelo tipo ringwork era mais rápido e barato de 
construir que outro do tipo motte-and-bailey, e este fator contribuiu para 
sua maior disseminação tanto em Gales quanto na Inglaterra. Quando os 
normandos decidiram estender o seu domínio sobre o território de Gales, 
no início do século XII, a maioria dos castelos que construíram era deste 
tipo,  como os castelos de Coity, Ogmore e Loughor em Glamorgan e 
Kidwelly, Llansteffan e Laugharne em Carmarthenshire. Este era, sem 
dúvida, o tipo de castelo preferido pelos normandos.

Bastides e Cidades Fortificadas
Na maioria das vezes, um castelo era o ponto de partida, literalmente 

a pedra angular, de novas cidades que floresciam à sua sombra. Por volta 
do ano mil o conceito de cidade e de vida urbana ainda era praticamente 
desconhecido em Gales. Foi somente com o surgimento dos primeiros 
castelos, com suas oportunidades comerciais e de troca, que surgiram as 
primeiras comunidades, que com o tempo acabaram por se transformar em 
povoados e cidades.

Quase todas as cidades mais importantes, assim como os castelos, 
eram dotadas de estruturas de defesa. Inicialmente estas estruturas 
consistiam de paliçadas de madeira ou muros de terra e rochas, sendo o 
acesso controlado por um ou mais portões, como no caso das cidades 
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normandas de Monmouth e Chepstow. Posteriormente, acompanhando a 
evolução dos castelos, os muros foram reconstruídos em pedra, com 
diferentes níveis de complexidade. As estruturas de defesa mais 
sofisticadas seguiam um modelo denominado bastide, que surgiu na 
França por volta do século XII. Este modelo consistia numa cidade 
planejada, com uma rede organizada de ruas divididas em quadras de 
tamanho mais ou menos igual, o que dava à cidade um formato quadrado 
ou retangular que era cercado por um ou mais muros de pedra. Edward I 
conheceu este modelo de cidade durante suas expedições à Gasconha e 
acabou por aplicá-lo às suas cidades construídas em Gales, principalmente 
no norte, lá pelo final do século XIII.

       Castelo e cidade tornaram-se uma unidade integrada de defesa, com os 
muros da cidade começando nas paredes da fortaleza e estendendo-se de 
forma a abraçar todo o povoado. Um bom exemplo deste tipo de 
integração entre cidade e castelo é Conwy, cujo muro (o da cidade), 
possuía vinte e uma torres e três portões de acesso, uma estrutura tão bem 
construída que parte dela sobrevive até nossos dias.

Na época de Edward, o termo bastide definia uma cidade planejada, 
construída em campo aberto. Seu plano urbano era sempre definido pela 
construção em quadras. Estas cidades eram construídas na sua maioria por 
razões econômicas, pois um castelo necessitava de uma infra-estrutura 
bastante complexa, que permitisse a sobrevivência e um mínimo de 
conforto aos seus habitantes. A criação de uma nova cidade era um arranjo 
que beneficiava todos os envolvidos, desde o rei e os moradores do castelo 
até os artesãos que viviam na cidade e os agricultores e pastores que a 
abasteciam. Havia artesãos dos mais diversos tipos, incluindo ferreiros, 
marceneiros, sapateiros e alfaiates, e nas cidades maiores e mais 
importantes, ourives e outros artesãos altamente especializados. Estas 
cidades também atuavam como centros administrativos, permitindo ao rei 
um melhor controle sobre a arrecadação de taxas e impostos. Elas foram 
fundamentais na conquista de Gales, transformando de forma irreversível a 
vida econômica e social das regiões onde foram construídas.

No caso específico de Gales, a construção das cidades de Edward I 
enfrentou uma série de obstáculos. Manter estas cidades, povoadas por 
colonos ingleses, no meio de um território hostil era uma tarefa difícil e 
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custosa. Nos primeiros anos, especialmente após a revolta de 1282, os 
ataques eram constantes, e muitos colonos foram massacrados. Nessas 
ocasiões, a única esperança de sobrevivência consistia em alcançar a 
segurança dos muros do castelo, pois as defesas da cidade geralmente não 
resistiam muito. Os prédios, dentro e fora dos muros da cidade, eram 
incendiados e demolidos com frequência pelos galeses. Com o tempo, os 
galeses acabaram por aceitar as vantagens das cidades, onde podiam obter 
melhores preços por seus produtos, apesar da proibição, imposta tanto 
pelos senhores de Gales como pelos ingleses, de qualquer tipo de troca ou 
comércio com a população inglesa das cidades. A pena para qualquer galês 
encontrado dentro dos muros de uma cidade inglesa após o pôr-do-sol era 
geralmente o enforcamento. Esta restrição, com diferentes níveis de 
severidade, perdurou até o início do século XV, quando os direitos de 
galeses e ingleses foram equiparados.

Na verdade, embora as "cidades" de Edward não passassem de 
pequenos povoados, meros postos avançados, que serviam mais como um 
símbolo do controle inglês sobre o território de Gales, elas foram 
extremamente efetivas ao consolidar o controle inglês sobre a região ao 
promover a colonização e a integração entre as populações inglesa e 
galesa.

        

Construção de um Castelo

Até hoje, séculos depois de sua construção, os castelos medievais 
ingleses demonstram sua majestade, seu poder, e a riqueza dos nobres que 
os construíram. Pelo fim do século XII os castelos de pedra tornaram-se 
mais elaborados, não só pelos avanços técnicos e pelas necessidades 
militares como também pela obsessão de certos nobres em construir 
fortalezas que refletissem seus sonhos de poder. Os castelos de Edward I 
foram construídos como avançadas máquinas militares, destinadas a 
assegurar seu domínio sobre o território conquistado, mas também serviam 
para reforçar seu status de soberano rico e poderoso. Todos os reis da 
dinastia Angevin, Henrique II, Ricardo I, John e Henrique III, gastaram 
milhares de libras em seus castelos, perseguindo uma reputação de homens 
de incomparável autoridade e prosperidade. Não deixa de ser 
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surpreendente que a dinastia Angevin tenha gasto somas tão fabulosas 
nestas construções, já que seus recursos financeiros não eram, 
sabidamente, dos mais extraordinários. Na verdade, seus projetos só foram 
realizados por sua capacidade de convencer seus vassalos a financiá-los, 
com promessas de ampliação de territórios e pilhagem.

Construir um castelo do tipo Eduardiano era uma tarefa que exigia 
um alto nível de organização, demandando enormes quantidades de 
material, mão de obra, tempo e dinheiro. A pedra era extraída de um local 
o mais próximo possível do sítio de construção, mas tipos especiais de 
rocha, utilizados em funções decorativas, às vezes eram trazidos de locais 
distantes, encarecendo bastante o projeto. Além disso, embora a madeira 
tivesse um papel secundário na estrutura de um castelo (era usada 
geralmente como acabamento, no piso, teto e para a estrutura do telhado) , 
era gasta em grandes quantidades durante a construção, em andaimes, 
suportes, e como lenha, e sua extração e transporte era um componente 
significativo do orçamento. Outros materiais de alto custo incluíam o 
chumbo (para o telhado), ferro e estanho, que inicialmente eram extraídos 
de minas na Inglaterra, e posteriormente no próprio país de Gales.

Os muros do castelo eram construídos de forma que as paredes 
externa e interna fossem preenchidas com entulho, para diminuir os custos 
e facilitar a construção. As partes mais complexas do projeto eram as 
torres e as casas da guarda, com suas partes móveis de ferro e madeira. A 
primeira parte a ser construída era sempre a muralha principal do castelo, 
para propiciar um mínimo de defesa aos trabalhadores na eventualidade de 
algum ataque. A parte final eram os aposentos do senhor e sua família, que 
requeriam o uso de materiais mais nobres e um acabamento mais 
esmerado. Estes materiais incluíam tecidos, madeiras raras e no caso dos 
senhores mais ricos, materiais especiais como o vidro, usado nos aposentos 
senhoriais e nos vitrais de igrejas e capelas.

Geralmente, a construção de um castelo não terminava com a 
conclusão do projeto inicial. Como se tratava de uma estrutura militar de 
alto custo, a maioria dos castelos era aperfeiçoada com o tempo, e os 
castelos mais importantes modificavam-se bastante com o passar das 
décadas. Nas próximas páginas você poderá acompanhar a evolução da 
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forma do castelo de Chepstow. Observe o aumento da complexidade e do 

número de muralhas e estruturas defensivas.
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               Conforme podemos observar pelas ilustrações, as novas tecnologias 
eram incorporadas aos castelos com o passar dos anos, pois era bem mais 
barato atualizar um castelo já existente do que abandoná-lo e construir 
outro num local próximo.

        Durante a construção, os custos com a mão de obra podiam tornar-se 
exorbitantes, pois havia necessidade de trabalhadores e artesãos altamente 
especializados na construção de um castelo de pedra. Especialistas eram 
convocados de todas as partes do reino, incluindo mestres pedreiros, 
mestres de cantaria, lenhadores, ferreiros, mineiros, escavadores, 
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carpinteiros e marceneiros. Em algumas construções, havia mais de dois 
mil homens trabalhando, sob diversas formas de contrato. Uma carta de 
Mestre James de St George, o arquiteto de Edward I, nos fornece uma 
idéia precisa das dificuldades envolvidas na construção de um castelo.

O pagamento semanal destes trabalhadores variava desde quatro 
shillings para o especializado mestre pedreiro até a irrisória quantia de seis 
pence paga a mulheres que trabalhavam em funções como carregar água. 
James de St George ganhava dois shillings por dia, mais uma quantia 
devida por seu trabalho como guarda do castelo de Harlech. Pelos padrões 
atuais, estas quantias parecem mínimas, mas significavam um valor 
razoável na época, permitindo a Mestre James uma vida bastante 
confortável.

               Em vista de tal complexidade, um castelo de pedra demandava um 
bom tempo para a sua construção. Para complicar, a maior parte do 
trabalho só podia ser feita entre abril e novembro, pois no resto do ano o 
frio e a neve impediam qualquer atividade. A média de construção era de 
três metros de altura por ano. O castelo de Henrique II em Oxford, por 
exemplo, levou oito anos para ser concluído, enquanto o sólido castelo de 
Dover requereu dez anos de trabalho. Em compensação, Mestre James 
costumava gastar somente cinco ou sete anos para construir seus castelos 
mais sofisticados, à exceção de Beuamaris, que nunca foi terminado, e 
Caernarfon, cuja construção demorou inacreditáveis quarenta e cinco anos. 
Considerando-se todos os problemas acima mencionados, o clima, a 
grande quantidade de material necessária e a limitada disponibilidade de 
mão de obra especializada, dinheiro e os baixos salários pagos, é realmente 
surpreendente que tantos destes castelos tenham sido concluídos.
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Táticas de Sítio e Técnicas de Defesa

Até o final do século XV, a guerra era conduzida de forma passiva, 
estática. Na prática, a maior parte dos gastos militares era destinada à 
defesa, principalmente a um meio de defesa particular: a fortaleza. Durante 
toda a Idade Média desenvolveu-se uma máquina de guerra que era tida 
como definitiva: o castelo. Suas paredes tornaram-se mais altas e sólidas e 
sua forma foi aperfeiçoada através da introdução de melhorias técnicas 
diversas, tais como o uso de muralhas concêntricas, balestreiras e outras. 
Fica claro o descompasso entre as técnicas de defesa e as de ataque quando 
vemos que quase todas as batalhas travadas na épocas culminavam na 
tática do sítio, e o objetivo do agressor resumia-se a romper as muralhas da 
fortificação inimiga. As técnicas para tanto pouco evoluíram até o advento 
do canhão, consistindo basicamente no solapamento das paredes da 
fortaleza, mas na prática, o que realmente contava era impedir a entrada ou 
a saída do castelo, para vencer o inimigo pela fome e pelo cansaço.

        A partir do século XIII, a técnica de construção de castelos atinge um 
alto nível de sofisticação. As paredes tornam-se mais espessas e as torres 
passam a ser construídas de forma a permitir um ângulo de tiro amplo, 
permitindo atacar invasores vindos de qualquer direção. As seteiras 
desenvolvem-se, permitindo aos arqueiros uma excelente proteção e um 
amplo campo de tiro. As paredes passam a ser encimadas por ameias, 
proporcionando uma melhor proteção aos defensores. As diversas entradas 
passam a ser protegidas por casas de guarda, que na sua versão final 
tornam-se estruturas complexas, com seus túneis, pontes e grades 
levadiças e armadilhas diversas.   Nas ilustrações a seguir você poderá 
observar, de uma maneira geral, a evolução no formato básico dos castelos 
durante a Baixa Idade Média.
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Uma das armas que 
melhorou consideravelmente 
a defesa dos castelos foi a 
besta, introduzida a partir do 
final do século XII. Até 
então, usava-se na Inglaterra 
o tradicional arco curto, com 
um alcance em torno de 
duzentos metros. A besta 
possuía um alcance bem 
maior e além disso era mais 
precisa. Disparava um dardo, ao invés de uma flecha, com um efeito bem 
mais devastador. Alguns tipos de dardo eram capazes de penetrar qualquer 
armadura construída na época, principalmente quando disparados de um 

ponto elevado, o que tornava a besta na arma ideal 
para a defesa do castelo. Era uma arma tão poderosa 
que foi condenada pela Igreja em 1139, sendo o seu 
uso permitido apenas contra pagãos. Entretanto, é 
evidente que tal proibição nunca foi levada 
realmente a sério. Seu único inconveniente era o 
tempo e a complexidade da recarga, que expunha o 
atirador durante o processo, exigindo uma boa 
estrutura de defesa. Mas para os defensores de um 
castelo isso não era um problema, ao contrário dos 
atacantes, geralmente expostos em campo aberto. 
Mesmo assim, seu poder e precisão obrigou a novos 
desenvolvimentos na construção dos castelos, tais 
como o uso de palanques e telhados sobre o topo 
das muralhas para proporcionar maiores chances de 
sobrevivência aos arqueiros defensores. À esquerda, 
um besteiro recarregando sua arma.

Por outro lado, as técnicas de ataque também 
evoluíram consideravelmente com o desenvolvimento de diversas 
máquinas que atiravam vários tipos de projéteis, tais como pedras e 
dardos, sobre o castelo sitiado. Estas máquinas funcionavam pelo princípio 
da tensão, como num arco, ou através da torção ou do princípio do 

BESTA DO SÉCULO XIII

BESTEIRO
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contrapeso. A maioria era utilizada desde a antiguidade. Sua utilidade 
básica consistia em destruir as fortificações defensivas. 

Dentre estas máquinas de ataque, 
as mais utilizadas eram a balista e a 
catapulta. Apenas uma delas foi 
inventada durante a Idade Média, o 
"trabuco". Ao contrário dos outros 
tipos, o trabuco era propulsado por um 
contrapeso, e era de construção mais 
fácil e rápida. Estes armamentos eram 
capazes de arremessar projéteis de até 
cento e cinquenta quilos a mais de 
duzentos metros de distância. Pedras 
deste peso foram encontradas em 
vários castelos, atestando o poder de 
destruição destes equipamentos. Além 
destas máquinas de arremesso, também 
eram utilizadas em larga escala as 
torres de assalto, ou torres de sítio. Consistiam em uma torre de madeira 
dotada de rodas, cujo objetivo era permitir que os atacantes alcançassem a 
parte superior das muralhas. Contra esta técnica de ataque, a defesa usual 
consistia em incendiar a torre, queimando junto seus ocupantes. A maioria 
destes equipamentos era construída no próprio local do combate, devido ao 
seu peso e a consequente dificuldade de transporte.

Os atacantes possuíam 
uma ampla variedade de 
opções. Podiam tentar 
pulverizar as defesas 
externas e os prédios com 
sua artilharia ou escalar 
as paredes com escadas 
ou torres de assalto. Outra 
técnica muito usada era o 
" s o l a p a m e n t o " , q u e 
consistia em escavar um 
túnel por debaixo de uma 

TORRE DE ASSALTO

SOLAPAMENTO
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torre ou muralha, e posteriormente incendiar as escoras de madeira. Com o 
desabamento do túnel, a torre ou muralha vinha abaixo, permitindo a 
entrada dos atacantes. Para resistir a esta técnica, uma das mais eficientes, 
construía-se o castelo sobre uma base rochosa, com paredes bem 
fundeadas e com pedras do maior tamanho possível. Em vista da 
dificuldade de vencer as defesas do castelo, a técnica militar mais 
utilizada, em qualquer situação, era a do sítio. Esta técnica consistia em 
cercar o castelo por todos os lados, com o objetivo de impedir o 
recebimento de reforços ou suprimentos, para vencer os defensores pela 
fome e pelo esgotamento. Por este motivo, todo castelo possuía uma 
despensa muito bem abastecida, e no mínimo um poço de água, que ficava 
no local mais protegido do castelo. Entretanto, sempre havia suprimentos 
que não podiam ser estocados, como verduras ou frutas frescas. Na prática, 
tudo era uma questão de tempo. Se os atacantes conseguissem obter a 
rendição do castelo antes da chegada de reforços, a batalha estava ganha. 
Com o tempo, o sítio tornou-se um jogo complexo, governado por regras 
bem definidas. Durante o sítio de Dolforwyn, por exemplo, foram dados 
em garantia oito reféns, os melhores homens depois do chefe da guarda, 
sob a promessa da rendição na terça-feira após a Páscoa, se o castelo não 
fosse socorrido pelas forças galesas de Llywelyn. Se o reforço chegasse, os 
reféns seriam devolvidos. A data em que se daria a rendição ou a chegada 
do reforço era crucial, e representava uma espécie de aposta sobre a qual a 
negociação era realizada. Quando um castelo se rendia, permitia-se que a 
guarnição se retirasse sem baixas. Entretanto, há evidências de que quando 
o castelo era tomado de assalto procedia-se a um massacre generalizado, 
daí a importância das negociações em torno da rendição.
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Castelos Ingleses
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Beaumaris
Caernarvon
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Conwy
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Caerphilly
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Mestre James de Saint George  

James de Saint George 
foi o   responsável pela 
arquitetura por detrás do 
programa de construção de 
castelos no final do século 
13, no período de Edward 
I. James, pouco conhecido 
mas nem por isso figura 
menos importante, foi o 
mestre pedreiro convocado 
do cont inente para a 
implementação dos planos 
do rei. Nascido por volta 

de 1230, ele trabalhou em 
muitos dos grandes castelos da Europa, inclusive na fortaleza de St. 
George d'Esperanche (na Sabóia, na fronteira entre a França, Suíça e 
Itália), de onde ele retirou seu nome completo.

        Mestre James foi diretamente responsável por pelo menos 12 dos 17 
castelos de Gales que Edward construiu, reconstruiu ou ajudou a reforçar. 
Seu primeiro trabalho foi o castelo de Rhudlan e o último, o de Beaumaris. 
Na época da construção deste último, ele tinha aprimorado as simétricas e 
concêntricas "paredes dentro das paredes" - característica dos castelos 
deste período.

               Os custos de mão de obra eram enormes porque eram necessários 
trabalhadores hábeis na construção de castelos de pedra. Especialistas 
eram frequentemente trazidos de diversas partes do reino para trabalhar 
nos castelos, incluindo: o mestre pedreiro, os homens que quebravam 
pedras, os cortadores de madeira, artesãos, mineiros, escavadores, 
carregadores e carpinteiros. Às vezes, 2000 homens eram contratados para 
um projeto particular. Para a construção do castelo galês de Beaumaris, 
mestre James envia uma carta, datada de 27 de fevereiro de 1296, ao 
Tesoureiro e aos Barões do Tesouro Real em Westminster, relatando o 

MESTRE JAMES DE SAINT GEORGE 
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progresso da construção do castelo de Beaumaris e explicando ao 
tesoureiro real o que era necessário para a construção:

Aos mui caros lordes do tesouro e barões da tesouraria real do nosso 
lorde, o rei, James de St George e Walter de Winchester enviam saudações e 
a devida reverência.
 
Senhores,
 
        Como nosso lorde, o rei, nos ordenou, pelas cartas da tesouraria, de vos 
dar um quadro claro de todos os aspectos do estado dos trabalhos em 
Beaumaris, para que vós possais planejar o nível do trabalho para a próxima 
estação, da maneira como for melhor para vós, nós escrevemos para 
informar que o trabalho que nós estamos realizando é muito caro e nós 
necessitamos de uma grande quantia de dinheiro. 
        Vós deveis saber: 
I. Que nós devemos sustentar pedreiros, cortadores de pedra, escavadores e 
trabalhadores menores durante todo o inverno, e ainda estamos empregando-
os, para fazer argamassa e pulverizar pedra para fazer cal; nós temos tido 
carrinhos carregando esta pedra para o local e carregando tábuas para erigir 
os prédios nos quais nós estamos agora vivendo, dentro do castelo; nós 
também temos mil carpinteiros, ferreiros, caiadores (rebocadores) e 
marinheiros, além de uma força montada de dez homens, que recebem 
setenta shillings por semana, vinte arqueiros que ganham outros quarenta e 
sete shillings e dez ? e cem soldados de infantaria que custam mais seis libras, 
dois shiilings e seis ?. 
II. Que quando esta carta foi escrita, nós estávamos com uma falta de 
quinhentas libras para ambos, os trabalhadores e os soldados. O pagamento 
dos homens tem estado, e ainda está, em atraso e nós estamos tendo grande 
dificuldade em mantê-los, pois eles não tem como viver. 
III.   Se o nosso lorde, o rei, quer que o trabalho seja terminado tão rápido 
quanto deveria ser no ritmo com que foi iniciado, nós não poderíamos fazê-lo 
com menos que duzentas e cinquenta libras por semana, por toda a estação; 
com isto, a estação poderia ver o trabalho bem avançado. Se, entretanto, vós 
sentis que não podemos ter todo este dinheiro, faça-nos saber, e nós vamos 
deixar os trabalhadores à sua disposição, de acordo com o que vós achais 
melhor para o melhor proveito de nosso lorde o rei. 
               Estamos enviando um relatório prévio ao rei para que ele saiba como 
anda o progresso do trabalho. Nós podemos dizer-vos que parte dele já 
alcança até vinte e oito pés de altura, e até onde ele é mais baixo, já está em 
vinte pés. Nós começamos dez das torres externas e quatro das internas, isto 
é, duas de cada uma das duas casas da guarda. Quatro portões foram 
instalados, e são fechados e trancados toda noite e cada saída deverá ter três 
portas levadiças. Vós também deveis saber que na maré alta um navio de 
quarenta toneladas totalmente carregado deverá ser capaz de alcançar 
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diretamente o portão do castelo; assim nós devemos ser capazes de fazer, 
apesar dos galeses. 
               Se vós não conseguis imaginar aonde tanto dinheiro pode ser gasto em 
uma semana, nós podemos informá-lo que nós temos necessitado e vamos 
continuar a precisar de quatrocentos pedreiros, tanto cortadores quanto 
construtores, junto com dois mil trabalhadores menos experientes, cem 
carrinhos, sessenta vagões e trinta barcos trazendo pedras e carvão de praia; 
duzentos cortadores de pedra; trinta ferreiros, e carpinteiros para colocar as 
traves e os pisos e outros trabalhos necessários. Tudo isto sem levar em conta 
os soldados acima mencionados, nem a compra de material, do qual nós 
temos que ter muita quantidade. 
               De como vão as coisas nas terras de Gales, nós não podemos ter muita 
certeza. Mas com vós sabeis, os Galeses são os Galeses, e vós deveis conhecê-
los bem; se Deus quiser, houver uma guerra entre a França e a Escócia, nós 
vamos precisar observá-los mais de perto. 
               Vós deveis estar certos, caros senhores, que é nosso dever satisfazê-los 
em tudo. Possa Deus, protegê-los. 
PS. E, senhores, pelo amor de Deus, sejam rápidos com o dinheiro para os 
trabalhos, tanto quanto deseja o nosso lorde o rei; de outra forma, tudo o que 
foi feito até agora não será de nenhuma valia.

               O rei, evidentemente, apreciou seu trabalho, e sabia que ele era um 
empregado insubstituível, por isso lhe pagava um soldo de 2 shillings por 
dia, a mesma quantia que um artesão comum ganhava em uma semana. 
Em 1284, seu soldo foi aumentado para 3 shillings por dia. Nos últimos 
anos, James trabalhou para Edward na Escócia, embora continuasse a viver 
em um condado senhorial a nordeste de Gales, oferecido pelo rei . Mestre 
James morreu por volta de 1308.
               James de St Georges foi um homem muito à frente de seu tempo. 
Arquiteto e engenheiro excepcional, possuía uma rara capacidade de 
combinar a funcionalidade com a beleza. Seus castelos são obras-primas, 
tanto como estrutura arquitetônica quanto como máquinas militares, fruto 
de sua atenção aos mínimos detalhes e sua capacidade de inovar e 
improvisar. Como prova de sua eficiência, muitas de suas obras 
sobrevivem até hoje, tendo resistido não só aos inimigos, mas também à 
ação do tempo.
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Terminologia sobre Castelos

Abaixo você encontrará alguns dos termos mais comuns associados a 
castelos medievais e empregados nestas páginas.   Após o termo em 
português você encontrará, entre parênteses, o termo em inglês 
equivalente. Quando não houver um termo correspondente em português, 
você encontrará somente o termo em inglês, em negrito. Algumas das 
definições possuem hiperlinks que o remeterão a exemplos que facilitarão 
a compreensão. Esta lista não pretende ser completa.  
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• Abside (Apse): Fundo circular ou poligonal de uma torre ou capela.
• Ameias (Crenelation): Uma parede recortada, feita de aberturas 

(crenels) e proteções (merlons, square sawteeth) alternadas.
• Arcadas (Arcading): Linhas de arcos suportados por colunas, 

independentes ou apoiadas em uma parede (Arcada cega).
• Aríete (Battering ram): Poste de madeira, reforçado com ferro, 

utilizado para arrombar portas ou derrubar paredes.
• Balista (Ballista): Máquina de guerra semelhante a uma grande 

besta, usada para arremessar lanças ou dardos.
• Barbacã (Barbican): Uma fortificação externa ao portão de um 

castelo.
• Bastião (Bastion): Pequena torre no final de uma cortina ou no meio 

de uma parede externa.
• Battlement: Parede estreita construída ao longo do caminho da 

ronda para proteger os soldados contra ataques. É nesta parede que se 
construíam as ameias.

• Biombos ou telas (Screens): Divisórias de madeira utilizadas para 
dividir os ambientes dentro dos salões do castelo.

• Buracos Assassinos (Murder Holes): Orifícios no teto da seção da 
casa da guarda entre o portão principal e grade interna, por onde os 
defensores do castelo arremessavam flechas, pedras e óleo fervente 
sobre os atacantes.

• Caminho da ronda (Allure or Wall-walk): Caminho por detrás do 
parapeito da parede de um castelo.

• Casa da Guarda (Gate House): O complexo de torres, pontes e 
barreiras construídas para proteger cada entrada de um castelo.

• Cortina (Curtain wall): Muralha que cerca o castelo. Este termo 
geralmente denomina a parede mais interna de um castelo, em torno 
do pátio interior.

• Fortaleza (Keep, Donjon): Fortificação mais interna de um castelo.
• Fosso (Moat): Uma trincheira profunda, às vezes cheia de água, que 

cercava o castelo.
• Machicolation: Uma projeção na muralha com aberturas para 

arremesso de pedras sobre os atacantes.
• Masmorra ou Calabouço (Dungeon): A cadeia do castelo, 

geralmente localizada no piso inferior de uma das torres.
• Morrete (Motte): Um pequeno morro (artificialmente construído) 

sobre o qual era erguido uma fortaleza ou castelo.
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• Oubliette: Uma masmorra oculta por uma armadilha.
• Palanque (Hoarding): Galeria coberta, de madeira, construída no 

topo de uma muralha ou torre para proteger os defensores do castelo.
• Paliçada (Palisade): Uma forte cerca de madeira, erguida para 

proteger um local enquanto a parede permanente de pedra era 
constuída.

• Parapeito (Parapet): parede protetora no topo de uma fortificação, 
em torno do lado externo da parede do caminho da ronda.

• Pátio (Inner Ward or Inner Bailey): Área aberta no centro de um 
castelo.

• Ponte levadiça (Drawbridge): Ponte de madeira, levando a um 
portão, capaz de ser levantada e abaixada.

• Ponte pivotante (Turning Bridge): Uma ponte levadiça pivotada 
pelo centro.

• Portão levadiço (Portcullis): Grade de ferro ou madeira reforçada 
com ferro, geralmente usada para fechar a parte   posterior do portão 
principal.

• Putlog Hole: Buraco feito em uma parede para a inserção de trave 
horizontal.

• Salão (Hall): Principal aposento de uma casa ou castelo medievais.
• Seteira (Arrow Loop): Janela alta e estreita, cortada na parede do 

castelo, pela qual os defensores podiam atirar flechas sem serem 
atingidos.

• Solapamento (Sapping): Escavação feita sob uma construção com o 
objetivo de enfraquecer os alicerces e derrubar uma parede ou torre.

• Torre de Menagem: Prédio principal do castelo. A residência do 
senhor e sua família nos castelos primitivos, anteriores ao século 
XIII..

• Torre de sítio (Belfry or Assault tower): Torre alta, móvel, feita de 
madeira, sobre rodas, usada para assaltar o castelo.

• Torreta de observação (Turret or Watchtower): Uma pequena 
torre, geralmente construída sobre uma torre maior e usada como 
ponto de observação.

• Trabuco (Trebuchet): Máquina de guerra, usada para arremessar 
pedras, que funcionava através de um sistema de contrapeso. 
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Linha do tempo de Gales Medieval 

• c.500: São Illtud chega da Irlanda, trazendo o Cristianismo e 
fundando o monastério de Llanilltud Fawr.

• 500-50: A era dos santos. Santos celtas peregrinam por Gales 
pregando o Cristianismo e convertendo outros a sua fé. A leste, os 
anglo-saxões permanecem pagãos.

• c.589: São David  - o padroeiro de Gales morre.
• 615: O saxão Aethelfrith derrota os galeses em Bangor.
• 616: Batalha de Chester - Gales fica isolada do resto da Bretanha.
• 768: A Igreja Celta passa a aceitar algumas práticas da Igreja 

Romana, incluindo a data para a páscoa.
• c.784: Offa de Mercia, o poderoso rei saxão, constrói o Dique de 

Offa e Gales adquire uma fronteira oriental.
• 844-78: Rhodri Mawr, a mais notável figura da história de Gales 

antes da vinda dos normandos, é assassinado. O primeiro governante 
galês a obter sucesso e unificar a maior parte de Gales sob seu 
governo. Seu reinado coincide com o aumento dos ataques de 
Vikings em Gales.

• 9th-10th century: São David aceita a supremacia de Roma.
• c.900-950: Hywel Dda  governa a maior parte de Gales.
• 927: Sob a pressão dos ataques Vikings, os reis galeses se submetem 

formalmente a Inglaterra como soberana.
• Late 10th-century: Hywel Dda's unificou Gales em quatro 

principados.
• 1039-63: Gruffydd ap Llywelyn, o último dos grandes reis galeses, 

reunificou a maior parte de Gales. O conde Harold, o futuro rei da 
Inglaterra, conduz seu exército para Gales em 1063 e Gruffydd é 
morto.

• 1066: A conquista normanda da Inglaterra. Harold é morto em 
Hastings e os Lordes fronteiriços normandos se estabelecem ao longo 
da fronteira galesa.

• 1067: William Fitz Osbern inicia a construção do Castelo de 
Chepstow.

• 1090: Primeiro castelo normando, em Cardiff.
• 1094: Os normandos são repelidos de Gwynedd e Dyfed.
• 1115: O bispo normando instala-se em St David.
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• 1143: Cistercienses fundam a abadia de Whitland.
• 1196-1240: Llywelyn ap Iorwerth (O Grande) governa como 

príncipe de Gwynedd e posteriormente, da maior parte de Gales.
• 1215: Os barões ingleses forçam o rei John a assinar a Magna Carta. 

Direitos limitados para os galeses.
• 1246-82: Llywelyn ap Gruffydd (the Last), Príncipe de Gwynedd 

governa a maior parte de Gales.
• 1267: O tratado de Montgomery assinado por Henry III, ratifica a 

aclamação de Llywelyn ap Gruffydd como "Príncipe de Gales".
• 1270-1320: A abadia de Tintern é construída.
• 1276-77: Primeira guerra de independência galesa.
• 1277: Llywelyn assina o tratado de Aberconwy, encerrando a 

primeira guerra galesa e revertendo os ganhos do tratado de 
Montgomery (1267). Edward I começa a construir os castelos de 
Aberystwyth, Flint e Rhuddlan.

• 1282-83: Segunda guerra galesa de independência. Dafydd, o   irmão 
de Llywelyn, insurge-se contra Edward I.

• 1283: Começa a construção dos castelos de Caernarfon, Conwy e 
Harlech.

• 1284: Edward I assina o tratado de Rhuddlan.
• 1294: Revolta de Madog ap Llywelyn. O castelo de Caernarfon é 

incendiado.
• 1295: Início da construção do Castelo de Beaumaris.
• 1301: Edward I revive o título de "Príncipe de Gales" e  confere-o ao 

seu filho Edward II.
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