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VIAXAR AO PASADO… VIAXAR AOS TEMPOS DE 

AFONSO VII 

 Máis de 900 anos 

atrás… 

 A Idade Media (s. V-XV): 

 Unha época escura? 

 Só guerras, pestes e 

fames? 

 Somos tan distintos? 

Homes e mulleres que 

traballaban, que 

celebraban festas, que 

viaxaban, que se 

enfadaban, que se 

querían… 

 

 

 

Descubrimento da tumba do apóstolo Santiago 

Historia Compostelá, fol. 14. r. 

Biblioteca da Universidade de Salamanca 

 



UNHA SOCIEDADE XERÁRQUICA 



A IDADE MEDIA É UN TEMPO DE 

CATEDRAIS, MANUSCRITOS, CANTIGAS… 



A IDADE MEDIA É UN TEMPO DE 

CATEDRAIS, MANUSCRITOS, CANTIGAS… 



A IDADE MEDIA É UN TEMPO DE 

CATEDRAIS, MANUSCRITOS, CANTIGAS… 



A PENÍNSULA IBÉRICA NA IDADE MEDIA 

ANTES DE AFONSO VII 



A PENÍNSULA IBÉRICA DE FERNANDO I 



A PENÍNSULA IBÉRICA DESPOIS DA MORTE 

DE FERNANDO I 



A PENÍNSULA IBÉRICA DE AFONSO VI 



A GALICIA DAQUELES TEMPOS… 

 Cando Galicia era un reino 

medieval… 

 Cun rei propio. 

 Co mesmo rei que outros 

reinos da contorna:  os reis 

de León, Castela, Galicia, 

Toledo…  

 Da gran Galicia 

altomedieval (Gallaecia) 

aos reinos de Galicia e 

Portugal. 

 O xerme do territorio galego 

actual. 

 

 

A redefinición territorial do reino de 

Galicia do s. XI ao s. XII 



QUEN FOI AFONSO VII? 

 Afonso VII foi rei de 
Galicia e de León, 
Castela, Toledo… (1105-
1157), proclamado totius 
Hispanie imperator 
(1035). 

 Pero ao principio foi: 

 Un neno que naceu en 
Caldas cara o 1 de marzo 
de 1105. 

 Mais un neno un tanto 
especial… a diferenza de 
ser o fillo dos señores de 
Galicia. 

Alfonso VII. Tumbo A, fol. 39v.  



CALDAS: UNHA VILA CON HISTORIA 

 Os cilenos no “tempo dos 
castros”. 
 O Tesouro de Caldas. 

 Aquae Celenis: a chegada 
dos romanos. 
 A categoría de municipium 

e as pontes. 

 Sede episcopal no tempos 
dos suevos e antes de Iria. 

 O berce dun rei… Afonso 
VII e Caldas de Reis (s. 
XII). 

 Caldas baixo o señorío dos 
arcebispos composteláns 
(ss. XIII-XV). 

 Caldas, vila de reguengo, 
comprada polos veciños (s. 
XVI). 

A vella Torre de dona Urraca 

(nai de Afonso VII) en Caldas 

de Reis 



A FAMILIA DUN REI 

Rey de 

Galicia 

(1065-1072) 

† 1090 



HISTORIAS FAMILIARES 

 O rei Afonso VI: un avó que 

casa 5 veces e só tiña fillas, 

ata a chegada de Sancho. 

 En 1108 morreu o seu tío Sancho, 

o único fillo varón do avó, que era 

o herdeiro ao trono. 

 



HISTORIAS FAMILIARES 

 Raimundo de Borgoña: un 
pai que veu para loitar 
contra os musulmáns (1087), 
casou coa filla do rei (1090), 
foi señor de Galicia xunto á 
súa muller (1094), pero 
morreu cando o fillo tiña 2 
anos (1107). 



HISTORIAS FAMILIARES 

 A nai, dona Urraca: de 

señora de Galicia (1094-

1109) a raíña (1109-

1126). 

 Pero a nai casa en 1109 

co rei de Aragón, Afonso 

I, o Batallador, un “mal 

marido” que quería o 

poder. 

 Dona Urraca e o marido 

separáronse 

definitivamente cara 

1114. 



HISTORIAS FAMILIARES 

 “Non só me deshonraba 
continuamente con 
torpes palabras, senón 
que (…) moitas veces o 
meu rostro viuse 
manchado coas súas 
sucias mans e eu fun 
golpeada co seu pe”. 

 “Ademais, animárase 
con tanto furor e odio 
contra o meu filliño 
Afonso que desexaba 
con todas as súas forzas 
aniquilalo, considerando 
que seguramente 
podería apoderarse do 
reino se dalgún modo o 
neno era asasinado”. 



UN INFANTE EN GALICIA 

 Unha infancia e 
mocidade en terras 
galegas (1105-1117). 

 Afonso VII é criado e 
educado lonxe da nai 
polo nobre galego Pedro 
Froilaz e a súa muller 
dona Maior. 

 A proximidade do 
(arce)bispo de 
Compostela, Diego 
Xelmírez. 
 “Eu que te bauticei e fun 

o teu padriño, que te 
unxín e que te coroei e 
armei cabaleiro ante o 
altar de Santiago”. 



LIORTAS OU AFONSO VII NO XOGO DOS TRONOS 

 A morte do avó e o inicio do 
reinado materno (1109):  
 unha muller herdeira do trono e que 

quería gobernar! 

 As loitas polo trono: 
 O intervencionismo pola forza do 

padrasto, Afonso I de Aragón. 

 De ter un fillo dona Urraca e Afonso, 
este sería o futuro rei e non o 
infante. 

 A Igrexa e a nobreza apoian e 
utilizan ao infante Afonso, 
finalmente o único fillo varón, nas 
súas loitas polo poder contra a 
propia raíña e o seu marido. 

 En 1111 foi coroado na Catedral de 
Santiago, e emprenden camiño cara 
León para entronizalo alí xunto á 
nai, aínda que fracasan. 



A COROACIÓN DUN NENO EN COMPOSTELA 

 En Santiago, “o bispo, vestido de 
pontifical, e os outros clérigos 
convenientemente revestidos cos 
ornamentos eclesiásticos, recibírono 
en gloriosa procesión. Tomándoo 
o pontífice conduciuno con ánimo 
gozoso ante o altar de Santiago 
apóstolo (…) e unxiuno como rei, 
entregoulle a espada e o cetro e, 
coroado con diadema de ouro, 
fixo sentar ao xa proclamado rei na 
sede pontifical. Logo, unha vez 
celebrada a misa (…), levando ao 
novo  rei ao seu palacio, o bispo 
convidou a tódolos próceres de 
Galicia ao convite real, (…), e 
Bermudo Pérez mandaba servir  
en tódalas mesas viño e sidra en 
abundancia, e así, saciados todos 
con diversos e ben aderezados 
manxares, pasou aquel día entre 
himnos e cánticos de xúbilo” 
(HC, I, LXVI). 



O REI AFONSO VII 

 Coa separación da nai, Afonso pasa 

a ser o herdeiro definitivo dos 

tronos de León, Castela, Toledo… 

e, por suposto, de Galicia. 

 “Regnante rege Ildefonso cum matre 

sua Urraca”, “regina domina Urraca 

regnante in Toleto cum suo filio 

Adefonsus rex, filius Reymundos” 

 Coa morte da nai, Afonso accede ao 

trono dos distintos reinos que 

gobernaba dona Urraca. 

 A coroación en León (1126) e os 

primeiros apoios. 



OS APOIOS DE AFONSO VII NO PODER 

 A nobreza: 
 Os Traba galegos. 

 O conde Suario Bermúdez e os seus 
parentes, apoio desde o principio. 

 Rodrigo Martínez, tenente de León.  

 O castelán Gutierre Fernández de 
Castro. 

 E outros nobres que van chegando á 
corte. 

 Eclesiásticos: 
 Xelmírez, arcebispo de Santiago. 

 Bernardo, arcebispo de de Toledo. 

 O seu tío, o papa Calixto II. 

 E outros bispos e relixiosos que 
aumentan o seu poder. 

 Servir ao rei coas armas, con 
diñeiro, aconsellándoo, 
representándoo, etc., a cambio de 
terras, privilexios, conseguir castelos 
e outras recompensas. 
 O apoio do rei ao Císter e ás influencias 

relixiosas e artísticas francesas. 

 

 



AS MULLERES NA VIDA DE AFONSO VII 

 As esposas: 
 Casar como forma de facer 

política e non por amor. 

 Berenguela, filla do Conde 
de Barcelona. 
 A filla, Sancha, casou co rei 

de Navarra. 

 Os fillos, Sancho e Fernando, 
herdarán o trono. 

 Rica, unha princesa 
polaca. 
 A filla de ambos, Sancha, 

casou co rei de Aragón. 

 As outras mulleres de 
Afonso VII: 
 A asturiana Gontrodo, coa 

que tivo a unha filla, 
Urraca, que casou co rei de 
Navarra. 

 Sancha Fernández de 
Castro que coa que ten 
outra filla, Estefanía.  

 

 A irmá: dona Sancha. 
 .Unha fiel colaboradora do 

irmán. 

 Unha infanta solteira que tiña 
moito poder. 



OS “INIMIGOS” OU REBELDES DE AFONSO VII 

 Os da casa: os nobres 

rebeldes:  

 Os condes de Lara en 

Terras castelás (1129-

1130): unha terra difícil 

de controlar. 

 Gonzalo Páez en 

Asturias (1132-1134), 

finalmente desterrado. 

 Os nobres queren ter 

moito poder, e o rei 

quere ser o home máis 

poderoso: 

 Das palabras ás armas. 

 

 

 



OS “INIMIGOS” OU REBELDES DE AFONSO VII 

 Os de fóra… 
 Afonso I de Aragón: o 

padrasto que non deixa 
tranquila a fronteira con 
Castela.  
 O Tratado de Támara 

(1127). 

 Alianzas e conflitos cos 
reis de Aragón e Navarra: 
anexionar a Rioxa, dar ou 
quitar Zaragoza e outros 
territorios que desexaban 
e pretender o trono de 
Aragón (1134). 

 A guerra contra os 
musulmáns (os 
almorábides en 
decadencia): ampliar o 
territorio e conseguir botín 
mediante saqueos. 

 

 

 

 



A INDEPENDENCIA DE PORTUGAL 

 Os parentes que querían ir por 
libre: a tía Teresa e o curmán 
Afonso Henriques. 
 Ao empezar o reinado, asigna 

acordo de paz con dona Teresa, 
condesa de Portugal, que segue 
visitando a corte do sobriño. 

 Afonso Henriques expulsa do 
goberno á nai e proclama a 
independencia de Portugal 
apoiado polos nobres do sur do 
Miño. 

 Afonso Henriques invade o sur 
de Galicia (Tui, Limia…).. 

 En 1143 Afonso VII recoñece o 
reino de Portugal gobernado 
polo seu curmán Afonso. 



A COROACIÓN IMPERIAL (1135) 

 Afonso VII quixo ser o rei 
máis importante da 
Península Ibérica. 

 Imperator totius 
Hispaniae: 
 Os outros reis e señores, 

vasalos seus. 

 Ata o musulmán Zafadola 
busca a protección de 
Afonso VII. 

 A Coroación en Santa 
María de León. 
 O rei de Navarra e o bispo 

de León sostendo os brazos 
do imperator. 

 E trala cerimonia, o 
banquete, os regalos e as 
esmolas. 



UN REI QUE GOBERNA, LEXISLA E XULGA 

 Organizar o territorio dos reinos, o 
herdado e o recentemente 
conquistado: 
 Levar xente cando non había. 

 A concesión de “foros”  (leis 
particulares) e a súa mellora para 
vilas e cidades. 

 O rei como árbitro en preitos e 
xuíz. 

 Recompensar aos fieis e servidores: 
 Privilexios e vantaxes fiscais. 

 Entrega de territorios e dereitos 
sobre eses territorios: os “señoríos” 
seculares e eclesiásticos, 
propiedades e dereitos. 

 Peticións de axuda e apoio e 
protección á Igrexa e aos 
mosteiros: animar á fundación 
duns e facer regalos a outros. 



OS DIPLOMAS DO REI-EMPERADOR 



UN REI QUE VIAXA 

 As cortes medievais eran 
cortes itinerantes. 

 Moitos reinos para un 
mesmo rei que reinaba in 
Toleto, in Legione, in 
Sarragozia, in Naiara, in 
Castella, et in Galletia… 

 Regresos a Galicia 
puntuais, pero sen 
esquecer aos galegos desde 
a distancia. 
 184 documentos do 

emperador relativos a 
Galicia (1126-1157). 

 Ampliar as fronteiras. 
 A conquista de Almería en 

1147 (a alianza cos 
xenoveses e outros reis e 
señores cristiáns).  



O POEMA DE ALMERÍA 

 “Congregáronse os caudillos 
hispanos e francos: por mar 
e por terra buscan a guerra 
dos mouros. Foi o xefe de 
todos o rei do Imperio 
toledano e este era Afonso, 
que ten título de 
emperador”. 

 “Segue o valente conde 
Fernando [Pérez de Traba], 
(…), que estaba fortalecido 
coa tutela do fillo do 
Emperador”. 

 “Tras estes a florida 
cabalería da cidade de León, 
portando bandeiras, irrompe 
como se fora un león”. 

 E estes e outros nobres 
leoneses, asturianos e 
casteláns conseguen a 
conquista de Almería.  



OS ÚLTIMOS ANOS 

 Un “Emperador” na teoría ao 
que cada vez lle fan menos 
caso. 
 Reiterados enfrontamentos con 

Navarra e Aragón. 

 En 1151 Afonso VII reparte 
co príncipe de Aragón as 
áreas de conquista para o 
futuro contra os musulmáns. 

 O avance dos musulmáns (a 
fortaleza dos almohades) e a 
perda de Almería (1157). 

 Arranxar a sucesión: os fillos 
acompañan ao rei. 
 Aprender a reinar. 



UN NOVO REPARTO DOS REINOS:  

A HERDANZA PARA OS FILLOS 

 
 Un rei para León e 

Galicia: Fernando II 

(1157-1188). 

 Un rei para Castela e 

Toledo: Sancho III 

(1157-1158). 

 

 Portugal xa era un reino propio 

con outros reis. 



ENTERRARSE COMO UN REI 

 Unha promesa 

incumprida: enterrarse 

en Compostela (1127). 

 A soidade da raíña 

Berenguela, enterrada en 

Santiago. 

 O sepulcro dun rei en 

Toledo. 

 Poder e luxo no 

enterramento de Afonso 

VII e a súa segunda 

muller, dona Rica. 



AFONSO VII: 

UN CALDENSE DE RENOME 

 Un neno nacido en 

Caldas a principios do 

século XII que foi rei dos 

reinos occidentais da 

Península Ibérica e que 

chegou a ser coñecido 

como o Imperator totius 

Hispaniae. 

 Para cando unha 

presidenta ou un 

presidente nacido en 

Caldas? 

Alfonso VII. Tumbo A, fol. 39v.  


