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Sancha Raimúndez 1095–1159. Infanta e raíña de Castela e León 

Filla da futura raíña Urraca e do seu primeiro marido, o conde Raimundo de Borgoña, foi 
a irmá maior do futuro Alfonso VII. Naceu en Galicia, pero criouse en León coa súa tía-
avoa, a infanta Elvira, e cando esta última morreu trasladouse a vivir a Galicia cos seus 
pais. 

Ao ser designada a súa nai como herdeira ao trono, trasládase a León onde vivirá coas 
súas tías, as infantas Sancha e Elvira. Entón Sancha podería ter xa 12 ou 14 anos, a idade 
na que as infantas se prometían en matrimonio, pero ela decidiu permanecer solteira, 
cousa pouco habitual na época e menos na nobreza. 

Apenas se coñecen datos da súa vida ata a morte da súa nai, sábese que recibiu unha 
educación bastante elevada, por encima mesmo da que se adoitaba proporcionar por 
entón ás infantas. Dotada dunha gran intelixencia e forte personalidade, ao contrario 
que a súa nai prefería a conciliación á forza, tiña dotes de mando e era unha hábil 
organizadora. 

Á morte da raíña Urraca en 1126, Alfonso VII accede ao trono de León, pero ao contrario 
que en Galicia, en León non foi ben aceptado por parte da nobreza. Grazas á mediación 
da súa irmá Sancha conseguiu ser apoiado polo poderoso conde Soro Bermúdez, que 
con todos os seus fieis e familiares se puxo ao servizo do novo monarca, e con isto aos 
poucos conseguiu atraer ao resto da nobreza castelá. 

Por agradecemento, e polo respecto e admiración que lle tiña, cando Alfonso VII se 
coroou como rei, tamén o fixo a infanta Sancha, e ordenou que lle desen o tratamento 
de raíña. Repetíase o que fixera o seu avó Fernando coa súa irmá Urraca de Zamora.  

Aínda que viviran moito tempo separados profesábanse un gran afecto, e Alfonso tiña 
en gran consideración á súa irmá, ata ou punto de nomeala titora das súas fillas. 
Converteuse nunha valiosa colaboradora e conselleira para el, pois confiaba moito no 
seu xuízo. 

A comezo do reinado do seu irmán acudiu a Galicia para mediar entre o seu irmán e 
Xelmírez, a quen prometeu enterrarse na súa catedral e doarlle o mosteiro de San Miguel 
de Escalada, aínda que logo non cumpriu ningún dous seus dous compromisos,  

En varias ocasións acompañou ao rei ata Toledo cando este se dirixía a supervisar os 
preparativos dunha gran expedición contra os musulmáns, e para axudar a financiar a 
expedición Sancha entregou todo o que posuía naquela cidade, unha almunia, algúns 
muíños, viñas, aldeas e casas. 

Era dona dun extenso patrimonio que, ademais da herdanza recibida das súas tías, 
comprendía todos os infantados de León, Galicia e Castela, o que a convertía en señora 
dos mosteiros mais importantes do reino, entre eles San Isidoro de León. 

Pódese dicir que a vida pública de Sancha foi moi intensa, pois ademais de administrar 
as súas propiedades, seguiu moi de preto todos os asuntos da Corte. Para iso contou, 
como unha verdadeira raíña, cunha curia moi parecida á do seu irmán, o rei Alfonso.  
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Despois da morte do seu irmán, ao que sobreviviu case dous anos, Sancha continuou 
ocupando un posto importante preto dos herdeiros de dous Reinos, o castelán e o 
leonés, en que se dividiu a Monarquía.  

O seu sobriño Sancho III, sobrevive apenas un ano ao seu pai, deixando como herdeiro 
do trono a un neno de tan só catro anos, polo que se pensou que Sancha fose a titora 
do infante, pero ela declinou esa honra, pois xa contaba con 65 anos, un idade avanzada 
para a época. 

Faleceu ano seguinte, e o seu corpo repousa incorrupto no Panteón da Real Colexiata de 
San Isidoro, aínda que diversas fontes sitúan a súa sepultura na Catedral de Zamora, ou 
en Covarrubias. 

 


