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Como calquera construción, os castelos son o resultado dunha forma de vida que se enmarca nun 
sistema político, nunha economía e nunha cultura, é dicir, nunha determinada sociedade que os 
concibe, constrúe e mantén: a sociedade feudal. A súa edificación acada toda Europa, dende 
Escandinavia á península Itálica e dende Rusia á península Ibérica, constituíndo así un dos elementos 
máis peculiares da Idade Media e unha das construcións máis representativas da súa paisaxe. (p. 10. 
Rochaforte: a memoria…) 
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