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Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Biography or history

Segundo rei de Portugal (1185-1211), filho de D. Afonso Henriques e de D. Mafalda, foi cognominado "o
Povoador". Nasceu em 11 de novembro de 1154, em Coimbra, e morreu em 26 de março de 1211 na
mesma cidade. Casou em 1174 com D. Dulce de Aragão, filha de Raimundo Béranger IV. Subiu ao trono
em dezembro de 1185 por morte de D. Afonso Henriques.
Foi iniciado na vida militar aos 12 anos, tendo chefiado uma expedição a Cidade Rodrigo contra Fernando
II que se saldou por um fracasso. Foi armado cavaleiro em 15 de agosto de 1170, na cidade de Coimbra,
logo após o acidente de D. Afonso Henriques em Badajoz. Participou desde então no exercício do poder
político, talvez devido à incapacidade física do rei.
O povoamento das terras abandonadas foi uma das suas principais preocupações. Para alcançar este
objetivo desenvolveu as instituições municipais e concedeu diversos forais, principalmente na Beira e em
Trás-os-Montes: Gouveia (1186), Covilhã (1186), Viseu (1187), Bragança (1187), etc. Entre os anos de
1192 e 1195 receberam também forais Penacova, Marmelar, Pontével, Povos e S. Vicente da Beira. Os
concelhos fronteiriços receberam privilégios particulares, tais como isenção de trabalhar na construção de
castelos e muros, isenção do pagamento dos impostos de portagem e de colheita. A criação dos
concelhos, para além do contributo que deu para o melhoramento económico e social, trouxe também
vantagens de ordem militar e financeira, pois promoveu o aumento do número de combatentes que não
recebiam soldo. Fixaram-se também em Portugal neste período numerosos colonos estrangeiros. As
ordens religiosas, nomeadamente as militares, receberam de D. Sancho inúmeras concessões de terras e
castelos. O monarca aproveitou a passagem pelo porto de Lisboa dos cruzados da terceira cruzada, na
primavera de 1189, para atacar o Algarve. Tomou o castelo de Alvor e atacou Silves (que era na época
uma das mais populosas e cultas cidades do ocidente peninsular). Foi acordado que a cidade seria para
os portugueses e o saque para os cruzados. Após uma rápida conquista dos subúrbios, portugueses e
cruzados depararam-se com uma encarniçada resistência que durou 43 dias. D. Sancho I passou então a
intitular-se rei de Portugal e dos Algarves. Durou pouco tempo esta conquista, já que em 1190 Iacub
Almançor cercou a cidade de Silves com um exército e com outro atacou Torres Novas, que apenas
conseguiu resistir durante 10 dias. Torres Novas foi, pouco depois, restituída pelos muçulmanos, mas
estes, entusiasmados com a reconquista de Silves, reconquistaram também Alcácer, Palmela e Almada.
D. Sancho envolveu-se também nos conflitos entre Leão e Castela, entrando em guerra com Leão em
1196 e 1199. Durante o seu reinado, deterioraram-se as boas relações com a Santa Sé, primeiro por
tentar furtar-se ao pagamento do censo anual de dois marcos-ouro, depois por ter entrado em litígio com o
bispo do Porto aquando do casamento do herdeiro do trono com D. Urraca, filha de Afonso VIII. O papa
Inocêncio III incumbiu o bispo de Samora de anunciar a pena de excomunhão a D. Sancho e àqueles que
tinham retido o bispo. O monarca português entrou também em conflito com o bispo de Coimbra, tendo
sido por isso admoestado pelo papa. Ao sentir aproximar-se a sua morte, reconciliou-se com os prelados e
aceitou as exigências do papa. Segundo o estudioso Jaime Batalha Reis, iniciou-se no reinado de D.
Sancho I a amoedação do ouro, que para outros autores terá surgido anteriormente. O trabalho
administrativo continuou a fazer-se na Câmara Régia que funcionava no Paço, tal como no reinado
anterior, estando todo o trabalho a cargo de um só homem, o chanceler. Neste reinado sabe-se que
alguns portugueses frequentaram universidades estrangeiras e que um grupo de juristas conhecia o
Direito que se ministrava na escola de Bolonha. Também o rei foi poeta e em 1192 concedeu ao mosteiro
de Santa Cruz 400 morabitinos para que se mantivessem em França os monges que lá quisessem
estudar.
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