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Muitas são as estórias que começam por “era uma vez...”, mas a que vos vou contar tem um 

princípio diferente porque “esta é uma outra estória...” E se escolhi contá-la em Fevereiro, o 

mês dos namorados... bom, tanto melhor, pois trata-se de uma grande estória de amor que 

atravessou as fronteiras do tempo e se tornou eterna – a estória de amor de Pedro e Inês.    

 

Dom Pedro de Portugal era neto de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel, e  filho de Dom 

Afonso IV de Portugal. Naquela época, muitas das querelas que existiam entre Portugal e os 

vários outros reinos da Península Ibérica, em especial com Castela, acabavam de um modo 

geral por contratos de casamentos entre dois membros da nobreza  dos reinos em questão. 

Mas nem sempre estas alianças políticas resultavam, e foi o que aconteceu de 1336 a 1338. 

 

Segundo o que tinha sido acordado entre Portugal e Castela, Dom Afonso IV daria a sua a 

filha mais velha, Dona Maria, em casamento ao Rei Afonso XI de Castela; por seu lado, o 

Príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro, casaria com a Infanta Dona Branca, prima irmã do 

rei de Castela. Por razões políticas, contudo, o casamento de Dom Pedro e Dona Branca foi 

anulado, tendo sido acordado um novo contrato matrimonial, desta vez com Dona Constança, 

filha de um nobre castelhano e opositor do rei de Castela.  

 

 
 

A situação não agradou ao Rei Afonso XI de Castela, que mandou aprisionar Dona 

Constança, impedindo-a de ir para Portugal, embora o casamento com Dom Pedro já tivesse 

sido legalmente assinado por procuração. Dom Afonso IV, que se tinha sempre esforçado por 

viver em paz com os vários reinos da península, sentiu-se por sua vez ofendido e, embora com 

uma certa relutância, resolveu tomar partido contra Castela, aliando-se ao rei de Aragão.  

 



 

Todavia, estas escaramuças não duraram muito, porque de África surgiu um inimigo mais 

perigoso no panorama político: o sultão de Marrocos. 

 

Teve de se encontrar rapidamente uma solução honrosa em que não houvessem vencedores 

nem vencidos, a fim de permitir que os reinos peninsulares unidos fizessem frente ao inimigo 

comum. E foi assim que Dona Constança pôde vir para Portugal e consumar o casamento com 

Don Pedro, oficialmente realizado em 1336. 

 

Este é, pois, o enquadramento histórico em que se inicia a estória de amor que me proponho 

contar-vos. Corria o ano de 1340 quando Dona Constança chegou a Portugal, trazendo na sua 

comitiva a bela Inês de Castro, por quem Don Pedro se apaixonou loucamente. 

 

Esta relação extra-matrimonial do príncipe não agradou ao rei seu pai. Tanto quanto há 

conhecimento histórico, Dom Afonso IV foi o único rei português que não teve filhos 

ilegítimos e que sempre combateu ferozmente situações licenciosas do género. Inês foi então 

exilada para o castelo de Albuquerque, onde permaneceu até à morte de Dona Constança em 

1345. Nessa altura, voltou para Coimbra e viveu abertamente com Dom Pedro, do qual já 

tinha três filhos. 

 

Em 1354, Dom Pedro foi convidado a aceitar a coroa de Castela, no âmbito de uma 

conspiração contra o Rei Pedro I, alcunhado o Cruel, e o nobre que veio a Portugal com essa 

missão foi um dos irmãos de Inês de Castro. Embora muitos aspectos desta conspiração ainda 

continuem pouco claros, a motivação principal foi sem dúvida um sinal de revolta pela 

perseguição feroz que o rei fazia contra a nobreza, em que nem os seus próprios meio-irmãos 

foram poupados.   

 

É, pois, neste ambiente de intrigas, quezilhas e lutas familiares que ocorre o assassinato de 

Inês de Castro no dia 7 de Janeiro de 1355, tragédia para a qual são normalmente apontadas 

duas razões políticas principais. A primeira, o facto do poder crescente dos Castro não agradar 

a muitos dos membros da nobreza portuguesa, receosos da influência que eles poderiam ter 

em Dom Pedro quando este fosse rei. A segunda, o perigo que poderia advir para o filho 

legítimo e herdeiro do trono, o jovem Príncipe Dom Fernando, no caso da facção política 

chegada aos Castro tentar eliminá-lo, a fim de colocar na linha de sucessão um dos filhos de 

Inês. 

 

Por ironia do destino, quando da crise política que se seguiu à morte de Dom Fernando, foi 

um filho ilegítimo que Dom Pedro tivera com uma dama galega, Dona Teresa Lourenço, que 

foi aclamado rei, para o que contribuiu a ajuda dos dois meio-irmãos, filhos de Dom Pedro e 

de Inês de Castro.     

  

Como terceira razão para o assassínio de Inês, há ainda quem invoque o facto de que os três 

nobres receavam represálias, no caso de Dom Pedro tomar conhecimento de que eles tinham 

ousado conspirar contra a vida de Inês. 

 

Qualquer que tenha sido a verdadeira razão que levou à morte de Inês de Castro, o facto é que 

não foi difícil à nobreza portuguesa convencer o velho Rei Afonso IV da premência de 

mandar executar Inês. Acompanhado de membros da nobreza e de homens-de-armas, o rei 

dirigiu-se a Coimbra para lhe anunciar a sentença, mas ao vê-la tão jovem e por amor aos 

netos que ficariam órfãos de mãe, sentiu-se facilar e quis anular o veredicto.  

 



 
 

 

Três dos nobres que o acompanhavam – Diogo Lopes Pacheco, Álvaro Gonçalves e Pero 

Coelho –,  aproveitando-se da fraqueza de vontado do rei devida à sua avançada idade, 

insistiram para que a sentença fosse cumprida, e o rei acabou por ceder.  Álvaro Gonçalves e 

Pero Coelho ali mesmo mataram Inês, sem qualquer compaixão pelas três inocentes crianças 

que viram a mãe ser brutalmente assassinada diante dos seus olhos. 

  

 
 



Quaisquer que tenham sido as verdadeiras razões que levaram o rei a pronunciar tal veredicto 

de morte, ou que este trágico episódio tenha sido alvo de uma sentença oficial do rei, como 

defendem alguns historiadores, não é menos verdade que este drama histórico está envolto em 

véus de lenda e que poucos factos históricos tiveram o impacto da morte de Inês e 

transformaram uma sentença real numa situação com tamanha dimensão dramática: a vítima 

está inocente e é assassinada, não pelos seus pecados, mas para mitigar o medo dos três 

nobres no caso de Inês vir a testemunhar contra eles.  

 

A reacção de Dom Pedro foi violenta: pegou em armas contra o pai e só depois de passada a 

sua cólera desvastadora acedeu em fazer as pazes. Esta situação tinha, contudo, grangeado um 

certo poder a Dom Pedro, nomeadamente quanto ao exercício da justiça e da legislação. Foi 

nessa época que se instituíu o poder real de veto, um privilégio da  realeza portuguesa pelo 

qual nenhum documento emanando do Papa poderia ser publicado em Portugal sem a 

aprovação prévia do rei.  

 

Quando Dom Pedro subiu ao trono em 1357, imediatamente iniciou uma perseguição aos três 

homens que tinham assassinado Inês e que, entretanto, se tinham refugiado em Castela. Só 

dois foram apanhados. A um deles, Dom Pedro tirou o coração pelo peito; ao outro, tirou o 

coração pelas costas. O terceiro escapou e sobreviveu; havia rumores de que, na realidade, 

não tinha tomado parte no assassinato e tinha mesmo tentado dissuadir os companheiros de tal 

acto.   

 

Dom Pedro anunciou publicamente em Coimbra que tinha casado com Inês em segredo. 

Houve quem confirmasse ter sido testemunha do casamento, mas não se encontraram até hoje 

quaisquer documentos comprovativos, pelo que a lenda continua, tanto mais que Roma não 

reconheceu o casamento. Dom Pedro ordenou entretanto a construção de dois magníficos 

túmulos no mosteiro d’Alcobaça, e os restos mortais de Inês foram trasladados do mosteiro de 

Santa Clara, em Coimbra, para um dos túmulos de Alcobaça.  

 

 
 



Durante todo o percurso, os membros da nobreza e o povo acompanharam o cortejo fúnebre, 

venerando o corpo de Inês com honras reais. Esta foi a última homenagem que Dom Pedro 

pôde prestar àquela que tinha sido o grande amor da sua vida. O segundo túmulo de Alcobaça 

era destinado a Dom Pedro, e aí jazem os dois amantes lado a lado para a eternidade.   

 

 
 

 

Se bem que esta estória de amor tenha estado sempre rodeada de alguma lenda e mistério, os 

factos históricos falam por si para a confirmar, e esta tragédia desde há muito que tem servido 

de inspiração para obras literárias como "A Castro", do escritor português António Ferreira, 

"La Reine Morte" do escritor francês Henri Millon de Montherlant, "Inez de Castro" de Victor 

Hugo, ou ainda "Reinar depois de morta", de Luis Vélez de Guevara. Mais recentemente, em 

2005, o escritor francês Gilbert Sinoué inspirou-se igualmente nesta eterna estória de amor 

para escrever o livro "La Reine crucifiée".  

 

A paixão de Pedro e Inês tem também sido inspiração para obras cinematográficas, e em 

1996, o escocês James MacMillan, um dos maiores compositores britânicos da actualidade, 

escolheu-a para tema da sua primeira grande ópera, cuja estreia se realizou no Edinburgh 

Festival de 1996; foi depois representada em Londres, Liverpool, Cork, Carolina do Sul e 

Sydney, antes de ser apresentada em 2001 em Portugal, durante as celebrações do Porto, 

Capital europeia da Cultura. 
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