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A Torre do Castro foi construída numa zona elevada e estratégica na passagem natural entre os vales do

Lima e do Arnoia. Construída, segundo dados históricos, no século XII, a sua origem está envolta em

superstições e lendas.

A sua face atual parece ser o resultado do atendimento às lutas fronteiriças entre Alfonso VII de Castela e

Leão e Alfonso I de Portugal. Ambos a combater pela posse do condado d’A Limia. Apesar disso, a torre

testemunhou diferentes batalhas, lutas nobres e a revolta Irmandiña no século XV.

Não é a única torre visível adequada para visitar na área. A par de outras ainda de pé, como a d’A Pena em

Xinzo da Limia e A Forxa em Porqueira, faz parte de um conjunto de fortalezas consideradas “guardas” d’A

Limia. Estas torres, algumas das quais já desaparecidas, como a do Celme em Rairiz da Vega ou a do

Canderrei em Trasmiras, comunicavam visualmente entre si.

Segundo alguns investigadores, a Torre do Castro foi mesmo invadida pelo Duque de Lancaster no século

XIV, na sua ânsia de reclamar o trono de Castela. No século seguinte estaria na posse de Alonso Pimentel,

conde de Benavente e senhor da vila de Allariz. Algum tempo depois, na segunda Revolta Irmandiña

(1467), foi demolida e queimada pelas mãos dos homens de Alonso de Paredes e com a colaboração de

um servo dos sitiados.

info@fronteiraesquecida.eu

https://fronteiraesquecida.eu/pt/inicio-portugues/
https://www.facebook.com/R%C3%ADo-Limia-Lima-106321627947994
https://www.instagram.com/riolimialima/
https://www.youtube.com/channel/UCbwbsv3Y2uwNsIPttD_ALPg
mailto:info@fronteiraesquecida.eu


Na guerra hispano-portuguesa dos séculos XVII e XVIII que conduziria à restauração da independência

portuguesa, foi um ponto de encontro de tropas para posterior distribuição a diferentes pontos da

fronteira.

Atualmente, e após décadas de desuso, da anterior forti�cação resta apenas parte da torre de

homenagem, consolidada em 2020. Esta torre, de grossas paredes e planta quadrangular, era composta

por cave, três pisos e terraço. Sabe-se, graças aos restos preservados, como seria distribuído. A partir do

primeiro andar, o restante dos andares era acessado por meio de escadas de madeira. O acesso ao terraço

superior realiza-se através de uma escada interior na parede.

Localização

Lugar O Castro, 1, 32692, Ourense

Coordenadas:

42.12357388815092, -7.744187887057049

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Uma lenda do século IX conta que, no tempo de D. Afonso, o Casto, a torre pertenceu a Sancho Dias de

Saldaña. Este teria da irmã do rei, Dna. Ximena, um �lho bastardo, conhecido como Bernaldo de Carpio,

um dos maiores senhores d’A Limia. Esta história �caria famosa e seria ampliada pelos peregrinos a

caminho de Compostela, sob a mística dourada de um romance que surgiu num lago misterioso e num

rio que fazia perder a memória, de que já falavam os romanos no seu tempo.

“Foi feito, según boca dos vellos, por´os mouros cand´ó de Pena que está de frente a unhos 7 Km pouco

máis ou menos o Sur do d´eiquí, meténdose por´o tanto a Veiga no medio. Fixeron por debaixo da terra

unha carretera desd´unh´autra torre e por éla andan os mouros d´un lado para outro. Cand´os �xeron,

os ferreiros de Pena e máis o do Castro, pr´apuntar os picos non tiñan máis que un martelo pr´os dous e

arreglábanse con él tirándoyo desd´unha a outra cando lles faguía falta¨.

Para mais informações, veja:

https://goo.gl/maps/ghVnQrrB6u9mgepb9
https://goo.gl/maps/ghVnQrrB6u9mgepb9


– “Resumo geral do folclore de Sandiás”. Urbano Santana

– Revista Nós, junho-setembro de 1931.

– Site: http://issuu.com/torredocastro/docs/revistaatorredocastro82014

– Revista cultural e turística do município de Sandiás ¨A Torre do Castro¨ (Número 1. Ano 2007)

Informação de interesse

A ruína foi consolidada e declarada Sítio de Interesse Cultural. Pode ser visitado livremente. O acesso é

pedonal.
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