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A independência de Portugal 
  
 A diferente trajectória política que a Galiza e Portugal iniciaram no reinado de Afonso VII (1126-
1157) foi determinada por diversos factores. Para além do facto de Afonso Raimundes se ter convertido 
em rei de Leão, enquanto Afonso Henriques dedicou todas as suas energias ao governo de Portugal, 
também se revelou decisivo o comportamento e as atitudes dos magnates e tenentes que dominavam 
nos respectivos territórios. 
 Enquanto Afonso Henriques capitalizou a fidelidade da maior parte dos senhores do território 
“portucalense”, na Galiza mantiveram-se fiéis ao rei de Leão. Desde o início do seu reinado, Afonso VII 
recebeu a submissão dos principais magnates galegos, entre eles Rodrigo Velez, conde de Lemos e 
Sarria. Mas, também e sobretudo, a dos diversos membros da família Traba, que, segundo as fontes, 
gozavam, então, das maiores honras da Galiza. Naturalmente, começando pelo mesmo conde D. Pedro, 
o velho aio do monarca, com os seus filhos Bermudo, Garcia e Velasco Pérez, detentores de distintos 
matrimónios, o seu irmão Rodrigo Froilaz e outros familiares. 
 Mesmo Fernando Pérez de Traba, o amante de dona Teresa de Portugal, acabou convertendo-se 
num dos principais colaboradores do rei de Leão, enquanto que a Rodrigo Pérez, outro filho de Pedro 
Froilaz, Afonso VII lhe outorgou o título condal, encomendando-lhe o governo de algumas mandaciones 

ou comissa. 
 Outros, como Gómez Núñez, comes Tudensis, mantiveram só temporariamente a sua 
fidelidade ao monarca leonês, pois acabou por se declarar rebelde, entregando os territórios que 
então governava, Tui e Toroño, ao novo rei de Portugal.  
 Logicamente, Afonso Henriques, que, diferentemente do que ocorria na Galiza, manteve a 
fidelidade dos seus homens, ao sul do Minho, em detrimento do rei de Leão, também aproveitou estas 
rebeldias para consolidar a sua independência. 

Por fim, Afonso VII, que devia fazer frente a outras rebeliões e a outros conflitos fronteiriços, 
sobretudo em Castela e Aragão, renunciou ao domínio efectivo dos territórios portugueses. A sua 
política imperial levou-o, além disso, a conformar-se neste caso com uma ou outra declaração 
teórica de submissão por parte do novo monarca português. 

Enfrentamentos, tréguas e juramentos sucederam-se sem nenhum proveito para Leão, nem 
sequer quando, em 1143, Afonso Henriques conseguiu ser reconhecido como rei pelo imperador 
leonês, em Astorga. A ruptura total consumou-se pouco depois, quando o rei de Portugal decidiu 
prestar vassalagem ao pontificado, em detrimento do rei de Leão, uma instância inferior que não 
poderia reclamar nenhum direito. 

A mesma engrenagem vassalática, sobre a qual se tinha tratado de cimentar a supremacia 
imperial do rei de Leão na Península, consagrava a independência de um dos territórios mais antigos 
da sua monarquia. 

Apesar de Leão ter tardado bastante tempo a aceitar a ruptura dos laços jurídicos que uniam 
a sua coroa com a de Portugal, o tempo acabou por a consagrar. 

Tudo isto trouxe, ao mesmo tempo, importantes consequências para o reino da Galiza, que 
viu romper definitivamente a sua identidade política mais antiga, a romana, e fechados os caminhos 
do Sul, para o seu desenvolvimento e expansão. 

Deste ponto de vista, ainda que possuindo a artéria fundamental do Caminho de Santiago, o 
isolamento da Galiza como território peninsular será cada vez maior e irreversível: nem a 
reconquista nem o grande repovoamento municipal de meados do século XII a afectaram 
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directamente, a não ser para o início remoto desse fenómeno tão característico que é a emigração. 
Uma vez mais, o velho reino do Noroeste Peninsular ficava à margem dos grandes processos 
militares e políticos do reinado de Afonso VII. 

Além disso, o nascimento do reino de Portugal, antes de se atingir os meados do século XII, 
proporcionou o reaparecimento de numerosos e frequentes conflitos nos limites meridionais da 
Galiza, que, em muitas ocasiões, tiveram que suportar agressões e invasões dirigidas pelos novos 
monarcas lusitanos. 

Precisamente o primeiro deles, Afonso Henriques, teve na fronteira meridional da Galiza um 
objectivo habitual dos seus apetites expansivos, ou, simplesmente, dos seus ataques aos flancos 
mais débeis dos domínios de seu primo, o rei de Leão, Afonso VII. 

Em 1137, por exemplo, nem Fernando Pérez de Traba nem o conde Rodrigo Velez, tenente de 
Lemos e Sarria, puderam expulsar o português do território de Límia, que tinha sido invadido. Os 
acordos de Tui, daquele mesmo ano, travaram esta ofensiva, a qual, no entanto, voltou a repetir-se 
nos anos seguintes, nos quais o próprio monarca leonês ou outros magnates da sua corte, como 
Fernando Joanes, tiveram que empregar-se a fundo para defender a fronteira meridional da Galiza. 

Ainda que estes conflitos fronteiriços fossem de natureza política e não sociocultural, a 
barreira do Minho foi fazendo-se cada vez mais forte e infranqueável, sobretudo a partir do 
momento em que o rei Afonso VII renunciou à sua política hegemónica e dividiu os seus próprios 
reinos de Castela e Leão entre os seus herdeiros. 

Por outro lado, a fronteira de Portugal, saída natural da Galiza para o Sul da Península, 
reforçou o carácter extremo do seu território, com o consequente perigo de se converter num 
instrumento de marginalização. 

 

 

As peregrinações a Santiago de Compostela 
 

 Em meados do século XII, no momento em que a Galiza parece sofrer um dos seus mais 
importantes eclipses políticos, é também o momento em que o Caminho que leva as gentes de toda 
a Europa a Santiago de Compostela alcança o seu auge. 
 A tradição jacobeia que provoca essa “invasão pacífica” de peregrinos é, já então, bastante 
antiga. Mas o relato que poderíamos chamar “oficial” sobre o descobrimento e a peregrinação ao 
Túmulo do Apóstolo Santiago, sempre dentro do laconismo geral de todas as crónicas cristãs, 
chegou, também nessa época, com a elaboração da Historia Compostelana. 
 Segundo o seu relato, Santiago Maior, que foi decapitado em Jerusalém «por Herodes, por 
anunciar Cristo e afirmar a fé católica, foi o primeiro de todos os apóstolos a sofrer martírio. (...) E os 
judeus, levados pela sua malevolência e inveja, não quiseram nem enterrar o venerável corpo do santo 
apóstolo nem permitiram aos cristãos que então viviam em Jerusalém que o enterrassem, bem pelo 
contrário – segundo afirma o papa Leão na carta dirigida aos hispanos na qual fala da sua paixão e 
trasladação do seu corpo para a Hispânia –, arrojaram o corpo inteiro, com a cabeça, nas cercanias da 
cidade, para que fosse devorado e consumido». 
 «Mas os seus discípulos – continua a narrativa – a quem ele, em vida, havia ordenado que 
levassem o seu corpo para a Hispânia, para ser enterrado, recolheram o corpo com a cabeça durante a 
noite, segundo afiança o papa Leão, chegaram até à orla do mar em passo estugado e, ao procurar ali 
um barco para fazer a viagem para a Hispânia, encontraram na praia uma nave que lhes tinha sido 
preparada por Deus, na qual se fizeram ao mar cheios de alegria, dando graças a Deus, de maneira 
unânime, depois de terem embarcado o santíssimo corpo, e, depois de evitar Escila e Caríbdis, junto 
com as perigosas Sirtes, seguindo o rumo da mão do Senhor, chegaram a bordo do afortunado navio 
primeiro ao porto de Iria e logo levaram o venerável corpo ao lugar que então se chamava Liberum 

domum e que agora se chama Compostela, onde o sepultaram, seguindo o rito eclesiástico, debaixo de 
uns arcos de mármore». 



3 

 

 Realidade, milagre e lenda se entrelaçam neste relato com a mesma naturalidade e 
simplicidade com que ocorre em qualquer narrativa medieval. Deus prepara um barco a uns 
navegantes que se encontram com os velhos monstros – Caríbdis ou Escila – que tinham 
aterrorizado os antigos viajantes pagãos dos relatos homéricos, mas que não impediram, à última 
hora, a chegada final das sagradas relíquias até ao seu destino no extremo ocidental do mundo 
cristianizado. 
 Neste sentido, tanto dá ler a Historia Compostelana como o famoso Códice Calixtino. Algo 
menos fantasioso este último, mas tão firme nas suas convicções – as de qualquer peregrino do século 
XII – como o primeiro: o caminho pelo qual o apóstolo Santiago chegou a Espanha foi determinado e 
guiado pela providência divina. 

É sabido que os que se punham a caminho, a partir de todos os pontos da Cristandade, na 
direcção de Santiago – sobretudo através do famoso Caminho francês, que atravessava os Pirinéus por 
Roncesvales ou por Somport e continuava por todo o Norte de Espanha –, o faziam por motivos 
diversos. Muitos – sem dúvida a maioria – iniciavam a sua marcha por motivos religiosos, relacionados 
com a devoção ao Apóstolo ou com a penitência que lhes haviam imposto por causa dos seus pecados. 
Mas não faltaram os que o percorreram por pura necessidade ou interesse, inclusivamente por mero 
gosto pela aventura.  
 Vicente Risco assegurava, e com razão, que «o caminho francês foi a via da mais importante 
corrente vital daqueles séculos». Através dela chegaram as mais importantes influências europeias, 
sobretudo de França, à Península e à Galiza, que fizeram de Santiago uma cidade cosmopolita e, ao 
mesmo tempo, uma das capitais religiosas da Europa Ocidental. 
 Ao longo do Caminho nasceram albergues e hospitais, repovoaram-se as cidades e fundaram-se 
igrejas e mosteiros. Tudo com a função de ajudar e atender os inumeráveis caminhantes, que também 
gozaram de protecção jurídica. É verdade que isso não evitou os riscos e contrariedades do trajecto, 
mas facilitou as comunicações e os intercâmbios, incluindo os de tipo comercial e cultural. 
 A Galiza, como final do trajecto, não deixou de ser beneficiária deste processo, o qual se fez 
acompanhar, de resto, por uma importante expansão do Cister, o movimento monástico que triunfava, 
então, por toda a Europa, pela mão de São Bernardo. Os cistercenses fundaram, na Galiza, alguns 
mosteiros novos, como Oseira, Melón, Meira, Junqueira de Espadañado, Acibeiro, Toxosoutos e 
Franqueira, ou reformaram outros de origem beneditina ou cluniacense, como Montederramo, 
Armenteira, Oia, Monfero, San Clodio e, sobretudo, Sobrado. 
 Algumas destas fundações deram-se pela mão do rei Afonso VII, cujo reinado, desde a sua 
coroação imperial, em 1135, até à sua morte, em 1157, significou, sem dúvida, em muitos sentidos, 
uma época de pacificação e desenvolvimento, acompanhados de importantes transformações sociais e 
económicas, que também não deixaram de afectar a Galiza. 
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