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AFONSO	HENRIQUES	

	



Afonso	 I	 ou	 Afonso	 Henriques,	 alcumado	O	 Conquistador,	 O	 Fundador	 ou	 O	 Grande,	 naceu	 en	
Guimarães	 contra	 1109	 e	 finou	 en	 Coimbra	 o	 6	 de	 decembro	 de	 1185,	 foi	 o	 primeiro	 rei	 de	
Portugal.	 Era	 fillo	 de	 Henrique	 de	 Borgoña	 e	 de	 Tareixa	 de	 León,	 señores	 do	 Condado	
Portucalense,	condado	dependente	do	reino	de	León.	

Despois	 da	 morte	 do	 seu	 pai,	 Afonso	 tomou	 unha	 posición	
política	oposta	á	da	nai,	que	era	partidaria	de	permanecer	no	
reino	de	León	e	de	aliarse	co	nobre	galego	Fernando	Pérez	de	
Traba.	 Asumiu	 o	 goberno	 en	 1128,	 tras	 vencer	 á	 súa	 nai	 na	
batalla	de	San	Mamede	(Guimaraes),	concentra	entón	os	seus	
esforzos	en	obter	o	recoñecemento	do	condado	portucalense	
como	reino.			

En	 1139,	 despois	 da	 vitoria	 na	 batalla	 de	Ourique	 contra	 un	
continxente	 mouro,	 Afonso	 Henriques	 proclamouse	 rei	 de	
Portugal	 co	 apoio	 das	 súas	 tropas.	 A	 independencia	 de	
Portugal	foi	recoñecida	polo	seu	curmán	Afonso	VII	de	León	e	
Castela	 en	 1143,	 no	 tratado	 de	 Zamora,	 debido	 ao	 desexo	
deste	en	 tomar	o	 título	de	emperador	de	 toda	a	Hispania	e,	
como	 tal,	 necesitar	 de	 reis	 como	 vasalos.	 En	 1179,	 o	 papa	
Alexandre	 III,	 a	 través	 da	 bula	 Manifestis	 Probatum,	

recoñeceuno	como	rex	(rei)	

Co	apoio	de	cruzados	do	norte	de	Europa	conquistou	Lisboa	en	1147.	Pacificado	o	país,	proseguiu	
as	 conquistas	aos	mouros,	empurrando	a	 fronteira	para	o	 sur,	desde	Leiria	até	o	Alentejo,	máis	
que	duplicando	o	territorio	que	herdara.	

Nacía	entón	un	reino	que,	formando	o	seu	territorio	parte	da	Gallaecia	dende	o	Imperio	Romano,	
e	 tendo	 albergado	 incluso	 a	 capital	 do	 reino	 (Braga)	 durante	moito	 tempo,	 adquiría	 a	 partir	 de	
agora	a	súa	propia	personalidade,	precisamente	na	medida	en	que	se	diferenciaba	da	monarquía	
galego-leonesa,	cuxos	líderes	radicaban	en	León	e	Compostela.	

EXPANSIÓN	DO	REINO	

Desde	entón	Afonso	I	procurou	consolidar	a	independencia.	Fixo	importantes	doazóns	á	Igrexa	e	
fundou	diversos	conventos.	Dedicouse	con	grande	empeño	ao	engrandecemento	do	territorio	cara	
ao	 sur,	 conquistando	 terras	 aos	musulmáns,	 despois	 case	 todo	 o	 Alentejo,	 que	 posteriormente	
sería	 recuperado	 polos	 mouros,	 pouco	 antes	 de	 que	 Afonso	 falecera	 en	 1185.	 Esta	 actividade	
mereceulle	o	alcume	de	O	Conquistador.	

Tal	como	fixeron	despois	os	seus	sucesores,	aproveitou	os	servizos	das	ordes	monástico-militares	
para	combater	os	sarracenos	e	para	desenvolver	a	riqueza	do	país,	que	se	baseaba	na	agricultura.	
As	máis	famosas	foron	a	Orde	do	Temple	(despois	de	Cristo),	con	sé	en	Tomar,	a	Orde	de	Santiago,	
con	sé	en	Palmela,	a	Orde	de	Calatrava,	con	sé	en	Avis,	e	a	Orde	do	Hospital	(ou	de	Malta),	con	sé	
no	Crato.	



Protexeu	a	 fundación	de	diversos	mosteiros,	a	maior	parte	deles	na	rexión	entre	os	 ríos	Miño	e	
Mondego,	 en	 particular	 beneditinos	 e	 do	 ramo	 cisterciense.	O	 seu	 pai	 dera	 preferencia	 á	 rama	
cluniacense.	No	seu	tempo	construíuse	o	importante	mosteiro	de	Alcobaça,	un	dos	máis	célebres	
monumentos	relixiosos	de	Portugal	(a	súa	igrexa	é	a	maior	do	país).	

Casou	cunha	princesa	italiana,	Mafalda	de	Savoia	e	Piemonte.	Gobernou	de	1128	até	1185.	
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O	REI	D.	DINÍS	DE	PORTUGAL	(1261-1325)	

Foi	fillo	do	rei	Afonso	III	e	da	súa	segunda	esposa	Beatriz	de	Castela.	Sucedeu	a	seu	pai	no	trono	de	
Portugal	en	1279.	

Como	herdeiro	da	 coroa,	D.	Dinís	dende	moi	 cedo	 implicouse	nos	aspectos	de	gobernación	con	
seu	pai,	este	sempre	o	obrigou	a	compartir	as	responsabilidades	do	reino.	Á	data	da	súa	subida	ao	

trono,	Portugal	estaba	en	conflito	coa	Igrexa	
católica.	 D.	 Dinís	 procurou	 normalizar	 a	
situación	 asinando	 un	 tratado	 co	 papa	
Nicolás	 III	 no	 que	 xuraba	 protexer	 os	
intereses	 de	 Roma	 en	 Portugal.	 Salvou	 a	
Orde	do	Temple,	perseguida	en	Francia,	e	en	
Portugal	creou	a	Orde	de	Cristo,	que	herdou	
os	 bens	 dos	 templarios	 despois	 da	 súa	
extinción.	

Coa	Reconquista	rematada	e	o	reino	libre	da	
ocupación	 árabe,	 D.	 Dinís	 foi	 esencialmente	
un	rei	administrador	e	non	guerreiro.	Porén,	
mantivo	 unha	 breve	 contenda	 con	 Castela	
polas	posesións	de	Serpa	e	Moura.	En	1296,	
a	 raíña	 de	 Castela	 	 amezou	 con	 romper	 os	
acordos	 establecidos	 entre	 ambos	 os	 reinos	
en	 1295,	 se	 persistía	 nos	 seus	 ataques	 á	
coroa	 de	 Castela,	 así	 como	 se	 o	 soberano	
portugués	 continuaba	 apoiando	 ao	 infante	
Xoán	 de	 Castela,	 que	 se	 proclamara	 rei	 de	
León.	 Ante	 as	 ameazas	 da	 raíña,	 don	 Dinís	

aceptou	 retirarse	 da	 coroa	 de	 Castela	 en	 1296,	 non	 sen	 antes	 apoderarse	 de	 Castelo	 Rodrigo,	
Alfaiates	e	Sabugal,	territorios	pertencentes	a	Sancho	de	Castela	"o	da	Paz",	neto	de	Afonso	X	de	
Castela.	D.	Dinís	firmou	despois	un	pacto	de	fronteiras:	O	Tratado	de	Paz	de	Alcañices	foi	asinado	o	
día	 12	 de	 setembro	de	 1297	no	municipio	 zamorano	que	 lle	 dá	 nome,	 dando	 lugar	 a	 unha	 das	
fronteiras	máis	antigas	de	Europa.	

A	súa	prioridade	gobernativa	 foi	esencialmente	a	organización	do	reino,	continuando	a	vertente	
lexisladora	do	seu	pai	D.	Afonso	 III.	Esta	profusa	acción	 lexislativa	está	contida	hoxe	no	Livro	de	
Leis	 e	 Posturas	 e	 nas	 Ordenacións	 Afonsinas.	 Non	 son	 "códigos"	 lexislativos	 tal	 como	 os	
entendemos	hoxe,	mais	si	compilacións	de	leis	e	do	dereito	consuetudinario	municipal,	alteradas	e	
reformuladas	pola	Coroa.	

D.Dinís	tamén	foi	chamado	o	“Rei	Labrego”,	non	só	polas	reformas	que	incorporou	na	agricultura,	
polos	inmensos	piñeirais	de	Leiría	que	mandou	plantar,	senón	tamén	por	repoboar	multitude	de	
terras	e	sementalas.	Ordenou	a	creación	de	moitos	e	novos	concellos	e	feiras.	



O	rei	non	só	se	preocupou	polas	explotacións	agrícolas.	Tamén	instou	á	explotación	de	minas	de	
cobre,	 estaño	 e	 ferro,	 e	 organizou	 a	 exportación	 das	 producións	 excedentes	 a	 outros	 países	
europeos.	En	1308	asinou	o	primeiro	acordo	comercial	portugués	con	Inglaterra.	

En	1312	fundou	a	Mariña	portuguesa,	nomeando	como	primeiro	almirante	de	Portugal	ao	xenovés	
Manuel	Pessanha,	e	ordenou	a	construción	de	varios	portos.	

A	 cultura	 foi	 tamén	 un	 dos	 seus	 intereses	 persoais.	 D.	 Dinís	 apreciaba	 a	 literatura	 e	 escribiu	 el	
mesmo	varios	 libros	 sobre	 temas	como	a	caza	ou	a	administración	pública,	e	varios	volumes	de	
poesía.	Foi	un	poeta	notable	e	un	dos	maiores	e	máis	fecundos	trobadores	do	seu	tempo.	Até	os	
nosos	días	chegaron	137	cantigas	da	súa	autoría,	distribuídas	por	todos	os	xéneros	da	época	:	73	
de	 amor,	 51	 de	 amigo	 e	 10	 de	 escarnio	 e	 maldicir,	 así	 como	 a	 música	 orixinal	 de	 sete	 desas	
cantigas,	descubertas	casualmente	en	1990	polo	profesor	Harvey	L.	Sharrer	no	Arquivo	da	Torre	
do	Tombo	en	Lisboa.	Estaban	nun	pergamiño	que	servía	de	capa	a	un	libro	de	rexistros	notariais	
do	século	XVI,	e	que	se	coñece	como	Pergamiño	Sharrer.		

Durante	o	seu	reinado	Lisboa	foi	un	dos	centros	europeos	da	cultura.Instituíu	a	lingua	portuguesa	
como	lingua	oficial	da	corte.	Ordenou	a	tradución	de	numerosas	obras	ao	portugués,	entre	elas	os	
tratados	 de	 seu	 avó	 Afonso	 X.	 A	 primeira	 universidade	 de	 Portugal	 fundouse	 polo	 seu	 decreto	
Scientiae	 thesaurus	 mirabilis,	 asinado	 en	 Lisboa	 en	 1290.	 Esta	 institución	 foi	 cambiando	 de	
localización	 entre	 Lisboa	 e	 Coímbra	 durante	 moito	 tempo,	 ata	 que	 quedou	 definitivamente	
instalada	 na	 segunda	 cidade	 en	 1537	 por	 orde	 do	 rei	 Joao	 III.	 Nela	 ensinábanse	 daquela	 Artes,	
Dereito	civil	e	Dereito	canónico.	

Do	seu	matrimonio	coa	infanta	Isabel	de	Aragón,	coñecida	como	a	Raínha	Santa,	filla	do	rei	Pedro	
III	de	Aragón	e	da	súa	esposa	Constanza	II	de	Sicilia,	raíña	de	Sicilia,	naceron	dous	fillos:	Constanza	
de	Portugal,	nacida	probablemente	en	Coímbra	e	chamada	igual	que	a	súa	avoa	materna,	e	que	foi	
raíña	consorte	de	Castela	polo	seu	matrimonio	con	Fernando	IV;	e	Afonso	IV,	rei	de	Portugal.		

Tivo	 máis	 fillos	 fóra	 do	 matrimonio,	 entre	 eles	 o	 que	 se	 dicía	 que	 era	 o	 seu	 favorito,	 Afonso	
Sanches.	Este	suposto	favoritismo	levou	mesmo	a	unha	guerra	(1320-1324)	entre	o	fillo	lexítimo,	o	
futuro	 Afonso	 IV,	 e	 o	 seu	 pai	 o	 rei.	 Neste	 enfrontamento	 a	 maioría	 dos	 concellos	 apoiou	 ao	
infante.	 O	 rei	 tivo	 escaso	 apoio	 popular	 por	 mor	 dos	 moitos	 dereitos	 e	 privilexios	 que	 lle	
concedera	á	nobreza.	
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INÉS	DE	CASTRO	

	

Don	Pedro	estaba	namorado	de	Dona	Inês	de	Castro	a	
pesar	 de	 estar	 casado.	 Cando	 a	 súa	muller	morre,	 el	
comeza	 unha	 relación	 con	 Inês,	 o	 que	 provocou	 un	
enfrontamento	 co	 seu	 pai,	 o	 rei	 Alfonso	 IV,	 que	 non	
aceptaba	a	relación.		

Durante	anos	Pedro	e	Inês	viviron	en	Coimbra	cos	seus	
fillos,	mais	a	corte	presionaba	a	Alfonso	coa	censura	da	
unión	 do	 seu	 fillo	 con	 Dona	 Inês,	 polo	 que	 ordenou	
matala.		

Moi	 doído,	 Pedro	 liderou	 unha	 rebelión	 contra	 o	 rei	
sen	 perdoar	 nunca	 o	 asasinato	 da	 súa	 namorada.	
Cando	 finalmente	 sobe	 ao	 trono,	 ordena	 matar	 os	
asasinos	de	Inês	sen	piedade,	e	posteriormente	coroou	
a	Inês	raíña	de	Portugal.		

En	 1360	 ordenou	 trasladar	 o	 corpo	 desta	 desde	
Coimbra	 ata	 o	 Real	 Mosteiro	 de	 Alcobaça	 ,	 onde	 se	

contruíron	dous	sepulcros,	un	para	ela	e	outro	para	que	el	puidese	descansar	alí	sempre	
coa	súa	amada.	
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