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T'is but thy name, that is my enemy! 
Thou art thyself though, not a Montague. 

What's Montague? 
It is not hand, nor foot, nor arm, nor face, 

nor any other part belonging to man. 
01 be some other name. What's in a name? 

That which we call a rose, by any others word 
would smell as sweet. 

(Juliet in Romeo and Juliet, Act II, scene III) 

O amor é forte como a morte e a paixão violenta como o abismo. 

(Livro do Cântico dos Cânticos, Antigo Testamento) 
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INTRODUÇÃO 

É uma verdade universalmente reconhecida que uma das provas de que o amor é 

imortal, como feitiço do espírito e alimento da vida, é o permanente interesse da 

humanidade pelas grandes tragédias românticas1. Histórias de casais apaixonados, cujos 

corações desafiaram adversidades, como Tristão e Isolda2, Romeu e Julieta3, 

atravessaram incólumes as gerações. A própria condição humana mostra a 

impossibilidade de resistir a uma boa história de amor. E para conhecer o sucesso, essa 

história, terá de apresentar os ingredientes fundamentais para a mesma: romance, paixão, 

ciúme, adversidade, inveja, crime, castigo. Afinal, a verdadeira história de amor, só é 

verdadeiramente de amor, se comportar um carácter trágico que lhe permita ascender à 

imortalidade. Imortalidade esta que é apenas conseguida através da própria morte. 

É, pois, sem dúvida, o Amor, o grande protagonista das páginas utilizadas por 

nós como fontes desta dissertação: o Amor que caracterizou o século XIX e, 

consequentemente, o apelidou de Romântico. Esse Amor cavaleiresco e trovadoresco da 

Idade Média que sobreviveu nos ideais de gerações nos últimos seis séculos, o amor que 

cada um de nós tem por essa mesma ideia de Amor - romântico, poderoso, invencível, 

eterno... e muito concretamente os amores de Pedro e Inês, o eterno e mais glorioso 

Traduzido de AUSTEN, Jane -The Penguin Complete Novels of Jane Austen. London: Penguin Books, 
1983, p.225. No original: "It is a truth universally acknowledged... " Frase introdutória do primeiro 
capítulo de Pride and Prejudice, obra da autora inglesa, do período Romântico, Jane Austen. Esta frase 
assumiu largas proporções no universo literário inglês, tomando-se praticamente no chamado cliché. 

DRABBLE, Margaret - The concise Oxford companion to English Literature. Revisited edition, Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p.594.: "The story is the classic of medieval romance and of medieval love 
poetry. " Tristão e Isolda são os protagonistas de uma lenda medieval, de origem céltica, que constitui 
uma das mais belas epopeias de amor alguma vez concebidas. O cavaleiro Tristão de Leónis é incumbido 
de se deslocar à Irlanda, no outro lado do mar, a fim de pedir a mão de Isolda, a Loira, para seu tio 
Marcos, rei da Cornualha. No barco que os transportava da Irlanda para a Cornualha sucede um 
lamentável equívoco que veio a ter consequências trágicas: Tristão e Isolda bebem um filtro mágico que 
desperta neles uma paixão mútua e violenta a que não conseguem resistir, e os dois entregam-se um ao 
outro em cena de amor profundo que parece não poder ter fim. Todavia, Tristão torna-se consciente do 
mal que havia cometido e tenta desesperadamente esquecer Isolda: mas tudo é em vão. Como 
consequência do seu acto pecaminoso, Tristão acaba por ser ferido gravemente. No seu leito de moribundo 
ele chama insistentemente por Isolda, que só chega mais tarde, depois de ele morrer na tristeza e na dor de 
se julgar abandonado por ela. 

DRABBLE, Margaret- The concise Oxford companion to English Literature. Revisited edition, Oxford: 
Oxford University Press, 1996, p.501. Romeu e Julieta é uma das mais famosas peças escritas por William 
Shakespeare no século XVI. Esta sua primeira tragédia romântica retracta os amores proibidos entre 
Romeu e Julieta, pertencentes à famílias dos Montagues e Capuletos, respectivamente. A rivalidade entre 
as mesmas e a proibição da existência de uma ligação entre os dois descendentes, conduziu-os a 
arquitectarem um plano de fuga, que, por bloqueios de informação, culminou com a morte de ambos. 
Também aqui se verifica a existência do ideal de amor cortês, o amor que vale só por si e que garante a 
vida dos apaixonados. Na impossibilidade de viver esse amor, as vítimas de tão grande sentimento 
preferem a morte. 
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episódio de amor a que a História de Portugal alguma vez assistiu, como alguns autores 

nos fazem acreditar. A história amorosa vivida por este casal medieval em pleno século 

XIV, comporta duas razões para o crescente fascínio que tem vindo a adquirir desde o 

seu acontecimento: em primeiro lugar, Pedro e Inês não são figuras imaginárias, tendo 

realmente existido, em segundo protagonizaram um relacionamento amoroso, que 

terminou em desgraça, fortemente documentada, não só pelos cronistas da época, como 

Fernão Lopes e Rui de Pina , mas por todos os historiadores que se têm debruçado 

sobre este tema ao longo dos séculos. 

Com este trabalho, pretendemos, em certa medida, oferecer hipóteses de leitura 

de tal história de amor real, duplamente real, porque não só não é fruto da imaginação do 

poeta como os seus protagonistas eram de facto de linhagem real6. 

Numa primeira parte é nosso objectivo reconhecer a dimensão histórica de Inês, 

a mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha7, ainda que de forma sucinta, uma 

vez que existe uma extensa bibliografia sobre o assunto. Na revisão bibliográfica 

encontraremos a origem do estudo inesiano e o seu aparecimento e evolução enquanto 

tema literário, demonstrando-se como se prefere sacralizar, divinizar a mulher 

vitimizada e imaginá-la digna de todos os louvores e reverências em detrimento da 

verdade histórica. 

Após uma abordagem às fontes historiográficas inesianas, através de Fernão 

Lopes e Rui de Pina, enquanto cronistas da época, e de António de Vasconcelos, Antero 

de Figueiredo, Flório de Oliveira, Aníbal Fernandes Tomás, Afonso Lopes Vieira, 

Carolina Michaèlis, Gondin da Fonseca e Francisco da Fonseca Benevides como 

estudiosos de Inês do fim do século XIX e princípios do século XX, debruçar-nos-emos 

sobre o fascínio que o tema inesiano desde sempre exerceu e como os historiadores 

encararam tal facto, dedicando-se à nobre causa de defender Inês de Castro e de lhe 

devolver o verdadeiro respeito que supostamente merecerá. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, [19—]. 
(Biblioteca histórica), caps. VI, VII, IX, VVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XLIII e XLIV. 
5 PINA, Ruy de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1977, caps.LXI, 
LXIV e LXV. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro, Estudo para uma série de lições no curso de História de 
Portugal. 2a Ed., rev. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p.32. Enquanto D. Pedro era filho de D. 
Afonso IV e D. Beatriz e neto de D. Dinis, o Lavrador e da Rainha Santa Isabel, D. Inês, não só era filha 
de um famoso e poderoso fidalgo galego, D. Pedro Fernandez de Castro e da portuguesa Aldonza Suaréz 
de Valadares como era também bisneta do rei castelhano D. Sancho IV por parte de seu pai. Tudo isto 
claramente inserido numa linhagem bastarda que eleva ao grau de primos D. Inês e D. Pedro. Contudo, e 
apesar da bastardia, o sangue real dos reis de Castela coutinuava a correr nas veias de D. Inês de Castro. 
7 CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. Porto: Porto Editora, Lda., 1999, canto III, estrofe I, p. 159. 
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Não foi arbitrária a escolha dos referidos autores e estudiosos de Inês. Estes que 

servem para explicar a sua história, são também o mais genuíno produto desse fascínio 

que os envolve. Nas suas palavras é notório o encantamento que Inês exerce nas suas 

mentes. Elas filtram a realidade e avançam com uma nova perspectiva da tragédia 

inesiana e é precisamente esta nova luz sobre a história de Pedro e Inês que nos interessa 

aprofundar, uma vez que podem significar um novo rumo e um novo caminho traçados 

na história inesiana. 

Note-se que, tal como os diferentes períodos históricos não se revelaram 

compartimentados ou estanques, também os autores aqui referenciados, apesar de 

apelidados românticos, distam, por vezes, quase um século entre si. Todos beberam da 

mesma fonte, todos viveram e defenderam o mesmo ideal, apesar de pertencerem a 

épocas diferentes. Esta resistência, sendo a de Flório José de Oliveira um exemplo que 

surge em 1948 e cujo discurso se poderá inserir no ultra-romantismo português do início 

do século XX, serve apenas para evidenciar o carisma e o peso deste trágico tema que 

resiste através dos tempos e se deixa moldar pelo movimento artístico que melhor o 

serve. 

Curioso também, é o facto das fontes dos românticos serem praticamente 

coincidentes. Apesar de não se cingirem apenas às crónicas da época, como as de Fernão 

Lopes e Lopez de Ayala, estas são, sem dúvida, a par com as obras de D. António 

Caetano de Sousa e os documentos reunidos na obra Monarquia Lusitana, os apoios 

mais utilizados e mencionados pelos românticos portugueses na investigação e 

dissertação do tema inesiano. Revela-se, então, uma perspectiva romântica das crónicas 

coevas. Um novo olhar sobre aquela paixão avassaladora do século XIV. Este novo 

olhar tende, de acordo com as características da época, a demonstrar uma emotividade, 

um sentimentalismo e uma parcialidade crescentes. Não importa agora que Inês fosse 

uma ameaça política, o que foi verdadeiramente atroz foi matar uma mulher apenas por 

amar um homem. Os românticos tentam, então, limpar a face de Inês, tornando-a na 

vítima do poder temporal e sacralizando-a, seguindo os passos de D. Pedro, para a 

eternidade. 

Estes são os verdadeiros defensores de Inês. As suas palavras, as suas ideias 

foram perpetuadas no papel com o intuito de defender Inês, clarificar a sua vivência e 

convivência com o príncipe herdeiro, demonstrar que a sua vida foi o sacrifício do amor 
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e que ela aceitou essa missão humildemente. Não que seja exclusivamente o objectivo 

deste trabalho vitimar Inês e torná-la noutra mártir do Amor, do mesmo modo que não 

tentamos mostrar a sua provável faceta misteriosa, ambiciosa e até ardilosa. Mas se as 

fontes e o tratamento a que elas são sujeitas remontam aos anos românticos e 

sentimentais por excelência, será impossível dissociar estas duas ideias: por um lado a 

ideia de que Inês era apenas uma mulher que se entregou a um homem cujo estatuto 

político não permitia tal ligação e por isso tornou-se em mais uma vítima da máquina 

estatal e por outro, a ideia fantasiosa e romântica de que Inês foi a vítima de um amor 

impossível, matando-a a ela e escravizando D. Pedro até à sua morte. 

Com este trabalho surge, também, uma tentativa de conciliar essas duas 

grandes ciências humanas, a História e a Literatura. Tal abordagem e comparação entre 

Inês personagem histórica e Inês personagem literária, permite-nos verificar a grande 

componente interdisciplinar que existe entre estas duas disciplinas, aparentemente 

distantes e na verdade tão próximas, que se servem a si próprias e uma da outra para 

alcançar os seus objectivos. Quem não gosta de estudar um texto de conteúdo histórico 

com um pequeno travo literário, sentindo as palavras fluírem e embalando-nos na 

narrativa? E pelo contrário, quem pode recusar um texto literário recheado de factos 

históricos que ressaltam na nossa imaginação? Não é por acaso que o romance histórico 

está tão em voga ou que os historiadores apresentem as suas obras através de uma escrita 

imaginativa, colorida, apelativa, melhor servindo, assim, a descrição e apresentação dos 

factos históricos . Corre-se, no entanto, o risco da veracidade historiográfica ser 

encoberta pelo estilo e forma do romance dito histórico, do romance pós-moderno, cuja 

diferenciação em relação ao texto historiográfico assenta na maior liberdade que 

aquele usufrui em termos de veracidade10. 

Esta ligação que se pretende criar e apresentar entre a História e a Literatura, 

através de uma das mais famosas personagens históricas portuguesas obedece a 

SOUSA, D. António Caetano de - História Genealógica da Casa Real Portuguesa. Tomo I. Coimbra: 
Atlântida - Livraria Editora, Lda, 1946 ; SOUSA, D. António Caetano de - Provas de História 
Genealógica da Casa Real Portuguesa. Tomo I, livro I. Coimbra: Atlântida - Livraria Editora, Lda, 1946 
9 MARTINS, Adriana Alves de Paula - História e Ficção. Um diálogo. Lisboa: Fim de Século Edições, 
Lda., 1994, p.15. 

FONSECA, Luís Adão da - As relações entre História e Literatura no contexto da actual crise da 
dimensão social da narrativa historiográfica. Porto: Departamento de Estudos Portugueses e Estudos 
Românicos da Faculdade de Letras do Porto, 2004. Sep. de: Literatura e História - Actas do Colóquio 
Internacional, volume I (Coord, de Maria de Fátima Marinho e Francisco Topa) pp. 267-280, p.275. 
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parâmetros temporais bem definidos e que apesar de distantes, se tocam, já que se 

verifica um ressurgir do espírito medieval no ainda não muito distante século XIX. 

Pretendemos, assim, através deste trabalho, demonstrar essa familiaridade 

existente entre duas épocas afastadas por quatro séculos de evolução, mas que se tornam 

tão próximas a nível ideológico e também alertar para o manancial de estudo que é 

possível encontrar nas fontes literárias. A importância destas reside no facto de 

mostrarem uma outra perspectiva da história com maior sensibilidade e subjectivismo. 

Convém, no entanto, lembrar que a maioria dos autores românticos assenta a sua escrita 

na lenda sem nunca ignorar os factos históricos é certo, mas verifica-se uma tendência 

generalista de favorecer a narrativa literária em detrimento da narrativa historiográfica, 

no sentido de que as alterações introduzidas pela lenda servem mais eficazmente o 

objectivo dos Românticos de endeusar Inês e de a tornar em mártir por amor sacrificada. 

Conscientes da boa recepção que o tema inesiano obteve no plano literário 

internacional, cabe-nos a tarefa de particularizar e analisar o modo como este foi tratado 

fora de Portugal, mais concretamente em França, através de Victor Hugo e da Condessa 

de Genlis. 

Contrapondo com a análise anterior, pretendemos, no capítulo quarto, 

proporcionar uma pequena amostra da difusão do tema em Portugal, através de António 

de Vasconcelos e Antero de Figueiredo que entre tantos outros autores românticos 

portugueses, são os que melhor servem a nossa intenção de demonstrar como Inês 

inspirou os homens das Letras do século romântico, poetas tradicionalistas, dum 

lusitanismo melancólico e afectivo11. Simultaneamente tentamos demonstrar o 

paralelismo existente entre a Literatura e a História que levou ao aparecimento do 

romance histórico nesta mesma época. Para tornar visível e mais perceptível a forma 

como os Românticos portugueses e, especificamente, os supra-citados, abordam o tema, 

recorreremos a longas citações das suas obras, que serão integradas no corpo do texto 

sendo elas o melhor exemplo da realidade que aqui pretendemos analisar, evitando, 

assim, a inclusão dos textos analisados em anexo. 

No último capítulo, além das considerações finais acerca do tema, afigura-se uma 

breve tentativa de arrastar o tema inesiano por todos esses séculos e erguê-lo à luz do 

CIDRAES, Maria de Lourdes - Memória Histórica e Literatura: cruzamentos e desvios (na literatura 
portuguesa entre 1890 e 1930). IV Congresso Internacional da Associção Portuguesa de Literatura 
Comparada. In UNIVERSIDADE DE ÉVORA Homepage. Évora: 2005 [citado em 31.08.2005; 19:17] 
Disponível em http://www.eventos.uevora.pt/comparada/volume II 
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século XXI, revelando a sua actualidade e o ainda e sempre existente fascínio por aquela 

que, para a história, ficaria conhecida como a Colo de Garça, quando já tinha no próprio 

nome um perfume de innocencia e candura que desperta profunda sympathia . 

O padrão literário presente neste trabalho, assim como o tema ambiente no qual 

se desenvolve, prende-se, primeiramente com a nossa formação académica de base, na 

vertente das línguas e literaturas germânicas e também com o gosto e interesse pela 

História e, muito especialmente com o fascínio que sentimos pela Idade Medieval. 

Assim surgiu este tema, que devido à sua flexibilidade e capacidade de integração em 

várias áreas foi capaz de criar uma ponte entre a nossa formação de base e o interesse 

pela História, demonstrando o diálogo e interacção existente entre as duas disciplinas. 

Apresentado o interesse sobre o tema inesiano é possível agora explicar a sua 

abordagem neste trabalho, que pretende demonstrar como a literatura pode proporcionar 

uma outra perspectiva, uma outra leitura dos factos históricos já que são eles a fonte das 

obras românticas aqui mencionadas. No fundo, pretendemos, através da historiografia 

romântica mostrar a evolução e o desenvolvimento do tema inesiano, que é recuperado 

com o Romantismo nunca deixando de realçar a bem patente dimensão literária do tema, 

assim como a visão dos românticos. É nossa intenção, também, alertar, com este 

trabalho, para a importância das fontes literárias enquanto manancial histórico. O que à 

partida se mostra apenas um produto literário sem peso enquanto evidência histórica 

torna-se numa parahistoriografia. Já Alexandre Herculano, em 1840 se interrogou 

acerca da veracidade da novela e da história comparativamente, concluindo que o poeta 

pode ser mais verídico que o historiador, porque sabe como melhor recuperar o episódio 

histórico já passado, transmitindo o seu espírito à geração que o recebe e quer 

compreender. Adianta também que poucos serão os autores capazes de criar esta empatia 

com o passado e consequente compreensão, mas os que o podem fazer, tal como Walter 

Scott ou Victor Hugo, valerão mais que muitos historiadores13. Serão vários, portanto, os 

autores Românticos citados para que possamos demonstrar a forma como abordaram o 

tema, possibilitando paralelismos entre as várias literaturas e historiografias europeias. 

TOMÁS, Aníbal Fernandes -Ignez de Castro, Iconographia. Historia. Litteratura, Tricentenário de 
Camões, 1580-1880. Lisboa: Typographia Castro Irmão, 1880, p. 5. 
Refere-se o autor, em nota de rodapé que, etimologicamente, deriva o nome de Inês do latim agna, 
cordeira e a sua correspondente grega significa casto. Obtemos pois e à primeira vista, a inocência de Inês, 
que o seu próprio nome encerra. 
13 TORGAL, Luís Reis; MENDES, José Amado; CATROGA, Fernando - História da História em 
Portugal. Séculos XIXe XX. A História através da História. Vol. I. Lisboa:Temas e Debates, 1998, p.50-
51. e MATOS, Sérgio Campos de - Historiografia e Memória Nacional (1846-1898). Lisboa: Edições 
Colibri, 1998, p. 44. 
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No entanto e apesar da tendência existente para biografar Inês de Castro, não é 

esse o nosso intuito. Existe já demasiada informação biográfica acerca desta personagem 

histórica e das que com ela interagiram. É claro necessário efectuar uma revisão dos 

factos mas apenas com o fim de contextualizar o nosso trabalho e não com a intenção de 

discutir ou apresentar novos factos históricos, ou correlacioná-los com os interesses 

políticos existentes na época e que se prendem com o fim de D. Inês. 

Não queremos também deixar de registar o nosso muito especial agradecimento à 

Professora Paula Pinto, pela sua dedicação e disponibilidade em nos conduzir pelos 

caminhos da História. Ao Professor Adão da Fonseca, coordenador do Curso de Pós-

Graduação, assim como aos restantes professores e colegas que nos acompanharam na 

fase teórica, agradecemos pelo empenho, profissionalismo, companheirismo e 

entreajuda. A todos os que colaboraram na fase de pesquisa e elaboração, Patrícia 

Bárbara, Tânia Coutinho, Filipe Sim-Sim, José Luís Castro Moreira, obrigada pelo vosso 

contributo. E a tantos outros por quem já passámos ao longo destes anos e que são uma 

referência e um exemplo a seguir, nomeadamente Ana Margarida Abrantes e Peter 

Hannenberg. 
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I . I N Ê S D E C A S T R O : O R I G E M E D E S E N V O L V I M E N T O D O T E M A I N E S I A N O 

Inês foi uma mulher que realmente existiu e cuja vida, pautada pela paixão que 

tinha por D. Pedro, foi sacrificada em consequência deste mesmo sentimento. Apesar da 

dimensão real de Inês, ela será sempre rodeada de uma aura mística e mágica que a 

envolve, bem como o seu amado. Tal como referiu um dia o grande poeta alemão Gothe 

- Tudo é magia: tanto pior para aqueles que não percebem . A verdade é que devemos 

entender esta simbiose e interacção entre realidade e magia de forma a melhor 

acedermos a Pedro e Inês. 

O casal Inês e Pedro aparecer-nos-à, sempre, como protótipo do casal ideal 

homem/mulher, como amor português modelar, trágico, cheio de saudade e que pela sua 

curta existência terrena nunca chega a conhecer o realismo do quotidiano e a conversão 

dos sentimentos mais nobres em mundanos, cansados e desiludidos15. Inês e Pedro nunca 

existirão individualmente, já que a sua identidade depende da ligação e da presença do 

outro. São um binómio indissociável e ambos concorrem para o seu todo, para a 

plenitude. Representam uma união de duas partes, dois mundos, totalmente diferentes, 

cujas diferenças pautaram a sua separação e trágico final. São então estas diferenças que 

conduzem à morte, a essa morte unificadora que os eleva à mesma condição: Pedro traz 

Inês até si, coroando-a, e Inês iguala-se a Pedro pela força do amor e da santidade que 

lhe é devotada após a morte e trasladação para o túmulo de Alcobaça mandado construir 

pelo eterno amado de forma "superior ainda ao da sua avó, a Rainha Santa Isabel, no 

convento de Santa Clara . " 

14 MOTTA, Julieta - Estudo sobre a Lenda. In ESCOLA BÁSICA 2,3 DE INÊS DE CASTRO 
Homepage. Coimbra, 1993 [citado em 12.12.2003; 18:16] Disponível em http://www.eps-ines-
cajitroTtcsjj^ 

STRÂTER, Thomas -A Tragédia como Farsa: Inês de Castro num Drama Fragmentário, in Portugal-
Alemanha- Brasil, Actas do VI Encontro Luso-Alemão, vol. 1, 6. Deutsch-Portugiesiches 
Arbeitsgesprãch, Braga: Universidade do Minho, Centro de Estudos Humanísticos, 2003, p.141. 
16 FIGUEIREDO, Antero de - D.Pedro e D. Inês: O Grande Desvaryo (1320-1367). 3a Edição ver. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 191-296. O túmulo de Inês de Castro, quer pela sua imponência e 
grandiosidade, quer pelo mistério e injustiça que encerra e representa, tornou-se com o passar do tempo 
num local de oração e culto, junto daquela que, tal como Cristo foi sacrificada em nome de algo maior e 
incompreensível. Antero de Figueiredo refere na sua obra supra citada que "diante deste túmulo ajoelhou 
e rezou a mulher de D. João III (D. Catarina), rogando um filho para sucessor do reino; ajoelhou e rezou 
D. Sebastião, pedindo a vitória da sua expedição africana! " Este simples acto de rezar e pedir a Inês de 
Castro a sua intercessão junto de Deus Todo-Poderoso, acaba por santificar e sublimar Inês, como a 
personificação do amor incondicional, altruísta, verdadeiro e grandioso, amor este que a toma, tornando-a 
sua presa e sua vítima. Note-se que apesar desta admiração e adoração pelo gótico túmulo de Inês, este 
será alvo de pilhagem, destruição e profanação como teremos oportunidade de verificar mais adiante. 
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Nesta dissertação, cujo tema gravita à volta de Inês de Castro, somos 

confrontados com a vivência da mulher na época medieval, para melhor 

compreendermos Inês e o seu percurso de vida, se bem que não constitua uma prioridade 

este aspecto, já explorado por bibliografia específica. 

Que a sociedade da Idade Média era uma sociedade masculina, ou melhor, uma 

sociedade fortemente marcada pelo homem, é inegável; as suas manifestações culturais 

têm o selo do domínio, das lutas pelo poder e dos preconceitos masculinos. As mulheres 

surgem nesta sociedade, a acreditar nas fontes escritas, apenas como ideias, ídolos ou 

adversários, como fantasmas masculinos.17 

Apesar da pobre condição social que a mulher gozava na era medieval, a mulher 

nobre usufruía de certas regalias apenas dentro do núcleo familiar onde exerciam a sua 

influência, estando libertas do cansativo trabalho doméstico. 

Segundo Maria Joana Corte-Real Lencart e Silva o estatuto de mulher casada era 

um dos mais importantes que a mulher poderia obter e para isso tinha, claro, de contrair 

matrimónio com alguém, de preferência, alguém que lhe garantisse subsistência. Era 

tanta a importância dada à mulher casada, que o objectivo da vida de solteira de qualquer 

mulher desta época era o casamento, já que só assim poderiam adquirir o estatuto de 

mulher respeitada . 

Verificamos, então, que Inês encaixa também neste comum perfil feminino, uma 

vez que sendo solteira está subjugada a uma figura masculina, que neste caso será o rei e 

como se encontra inserida na corte, deve obedecer também à sua senhora, a quem serve. 

E certo que Inês sofre o estigma da bastardia mas não deixa de ser uma mulher nobre, 

cuja função de acompanhante da Infanta D. Constança, lhe permite viver e usufruir das 

vantagens e das melhores condições que a corte pode oferecer. Inês estaria à partida 

votada a uma vida passada na sombra e dedicada à sua futura rainha. Seria uma 

personagem sem espaço, sem interesse e que passaria despercebida não fosse a sua tão 

falada beleza que, na época do amor cortês, despertaria paixões com certeza. Beleza essa 

que a empurrou para o papel de protagonista, que a conduz ao esperado final dramático 

que é a morte, já que a corte receava a sua influência sobre D. Pedro. 

17 OPITZ, Claudia - O Quotidiano da Mulher no final da Idade Média (1250-1500) in História das 
Mulheres no Ocidente. Vol. 2: A Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990. (dir. por Georges 
Duby e Michelle Perrot),p. 353. 
IO 

SILVA, Maria Joana Corte-Real Lencart e - A Mulher nas Ordenações Manuelinas, p. 62. 
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Um estudo de uma personagem histórica pode assentar, fundamentalmente, sobre 

as fontes e relatos da época que terão sido, a seu tempo, elaboradas por alguém, que 

poderá ter assistido aos acontecimentos ou que, pelo menos, ainda lhe estavam próximos 

o suficiente para que pudesse elaborar tal registo. No entanto não nos limitaremos 

apenas às fontes conhecidas daquela época procurando estabelecer uma ponte, uma 

ligação entre a Idade Média e o século XIX. Para isso apoiarmo-nos-emos, também nas 

obras produzidas durante os românticos anos portugueses e muitos foram os autores que 

se dedicaram exaustivamente ao estudo de Inês de Castro. Nomes como António de 

Vasconcelos, Antero de Figueiredo, Flório de Oliveira, Aníbal Fernandes Tomás e 

Afonso Lopes Vieira merecem referência destacada, devido ao enfoque sistemático que 

deram ao tema inesiano. 

É precisamente nestas fontes documentais19 que se apoia este estudo de Inês de 

Castro e é ainda através deles que buscamos a realidade, combinando-a com a 

perspectiva romântica dos autores atrás referidos, que se basearam igualmente nas 

crónicas da época. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, [19--] 
(Biblioteca histórica); PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, 
D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 
1977. 
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1.1. OS FACTOS HISTÓRICOS RELEVANTES PARA A HISTORIOGRAFIA 

ROMÂNTICA 

Em torno de Inês de Castro existirá sempre um conjunto de interrogações de 

difícil resposta. Na verdade, as dúvidas assolam-nos logo em relação ao seu nascimento, 

não existindo um consenso no que se refere quer 

à data quer ao exacto local de nascimento. Alguns estudiosos inesianos dizem-nos que 

terá nascido em A Limia20, outros em Monforte21 mas é consensual a origem galega de 

Inês de Castro . Também para o seu nascimento, estas mesmas obras avançam várias 

datas, sendo os anos de 1320 e 1325 os mais apontados. Chega-se a estas datas tendo por 

base apenas a vivência da época, o ano em que Inês chegou a Portugal (1340) e a própria 

idade de D. Pedro . Apenas a New Encyclopaedia Britannica insere a data de 1323 

como o ano do nascimento de Inês24. Contudo, a historiadora Cecília Ruiz de Rios vai 

mais longe e escreve Inês Pires de Castro vino al mundo en 1320 en Espana, y algunas 

fuentes citan su nacimiento como el 17 o el 18 de diciembre de 1321 5. 

Se em relação aos factos que rodeiam o nascimento existem ainda muitas 

interrogações, quanto à filiação26 ninguém dúvida de que era filha bastarda de D. Pedro 

Fernandez de Castro dito da Guerra, poderoso fidalgo galego, camareiro-mor de Afonso 

'"QUERALT dei HIERRO, Maria Pilar -Inês de Castro. Lisboa: Editorial Presença, 2003. p.143. 
21BEZERRA, Anthony C. - Inês de Castro. In A NOSSA HISTÓRIA Homepage. Brasil, 2003 [citado em 
05.01.2004; 10:50] Disponível em: 
littp://www.historianet.com.br/main/mostraeonteudos.asp?conteudo=5U 
Nascida em Monforte, no ano de 1325. 

22 SUÁREZ GROBA, Mónica Beatriz - Inês de Castro, Raina despois de morta. In CENTRO GALLEGO 
VIRTUAL Homepage. Galiza, 2001 [citado em 05.01.2004 ; 11:15] 
Disponível em www.fillos.org/fillos/historia/ines-de-castro.htm 

Também em relação à data de nascimento persistem dúvidas. Se Armindo de Sousa aponta o dia 8 de 
Abril (SOUSA, Armindo de - 1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. [Lisboa]: 
Editorial Estampa, [D.L 1993] p.409) de acordo com Fr. Francisco Brandão, na Monarquia Lusitana 
(part.VI, liv. XVIII, cap. XXII), Antero de Figueiredo afirma que o Infante nasceu em dia aziago (...) a 18 
de Abril de 1320, na ante-manhã de uma sexta-feira. (FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o 
grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: Livraria Aillaud e Bertrand, 1916. p.268) 

4 The New Encyclopaedia Britannica. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, cop. 1993. Vol. 2. p. 
941. 

RUIZ DE RIOS, Cecília - Su Majestad luce algo cadavérica: Inês Pirez de Castro. 
La Historia según Cecilia. In CECÍLIA RUIZ DE RIOS Homepage. Managua, 2002 citado em 12.12.2003 ; 
21:15] 
Disponível em http://www.tmx.com.ni/~cecilia/historia/personalidades/ines.doc 

LOPES, Fernão - As crónicas de Fernão Lopes (Crónica de El-Rei D. João - Primeira parte). 3a Ed. 
Lisboa: Gradiva, 1993. (Obras de António José Saraiva), p.272. João das Regras, pela pena de Fernão 
Lopes afirma perante as cortes que D. Inês quando a princípio veio para a corte não se chamava D. Inês, 
mas chamavam-lhe Inês Peres, sendo filha bastarda de D. Pedro de Castro - e ainda mais vos digo que 
nunca ouvi dizer, nem achei escrito, quem fora sua mãe. Só depois de o infante a ter tomado e a trazer 
consigo passaram a chamar-lhe D. Inês. 
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XI de Castela, primo direito do futuro rei de Portugal e neto do rei castelhano D. 

Sancho IV . D. Pedro, o da Guerra, tinha já uma longa e forte ligação com a casa real 

portuguesa, uma vez que foi enviado ainda criança pelo seu tutor D. Lorenzo Suárez de 

Valladares (pai da mãe de Inês) para a corte de D. Afonso IV, donde gozaba de notables 

influencias, de modo a evitar uma qualquer tentativa de perseguição por parte de seu tio 

Fernando IV de Castela29. Assim, terá convivido o pai de Inês, com as duas personagens 

chave da história e do destino da filha: D. Afonso IV e o infante D. Pedro. Terá sido 

também esta introdução na corte portuguesa que o terá levado a casar em primeiras 

núpcias com D. Beatriz de Portugal, filha mais nova do Infante D. Afonso, irmão de D. 

Diniz e tio de D. Afonso IV. Recorde-se, que por parte da mãe, era D. Beatriz, neta de 

Fernando III, o Santo30. 

Da mãe de D. Inês, cuja identidade foi menos difundida, sabe-se apenas que era 

uma senhora portuguesa de nome Aldonza Soares de Valladares31 apesar de Eduardo 

Pardo de Guevara apresentar la dama gallega dona Aldonza Lorenzo Suárez de 

Valladares, hija de quien fue su protector [de D. Pedro Fernandez de Castro] en la 

infância, don Lorenzo Suárez de Valladares, senor de Tangil, y de su mujer dona 

Sancha Nunez de Chacín . Podemos também concluir a bastardia de Inês nas palavras 

de Paulino Garcia Torano33 no qual se refere a Álvaro e Inês Peréz de Castro como 

MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal (dir. de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques), p.504. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal I pelo Prof. Dr. António de Vasconcelos. 2a ed., rev. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 
1933, p. 31. 
29 PARDO de GUEVARA Y VALDÊS, Eduardo - Los Senores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos 
en La Edad Media. Tomo I. Série "Galicia Histórica" preparada por el Instituto de Estúdios Gallegos 
"Padre Sarmiento" CSIC. A Coruna: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa publicaciones, 
2000, p. 143. 
30 PARDO de GUEVARA Y VALDÊS, Eduardo - Los Senores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos 
en La Edad Media., p. 15 6. 

SOUSA, D. António Caetano de - História Genealógica da Casa Real Portuguesa. Tomo I. Coimbra: 
Atlântida - Livraria Editora, Lda, 1946, p.230. A historiadora latino-americana Cecília Ruiz de Rios 
difunde uma outra teoria na qual: Inês Pirez de Castro (...) era la hija dei poderoso noble espanol Pedro 
Fernandez de Castro y de su esposa linajuda portuguesa, nada menos que Beatriz, hija dei príncipe 
Alfonso de Portugal. La madre de Inês era la sobrina predilecta dei rey Denis I de Portugal. Na verdade 
D. Beatriz de Portugal, a filha mais nova de D. Afonso, Senhor de Portalegre, sobrinha de D. Diniz, foi a 
primeira mulher de D. Pedro Fernandez de Castro mas não foi, de todo, a mãe de Inês de Castro. 
Quanto a Antero de Figueiredo, refere-se à mãe de D. Inês como a "...favorita (de D. Pedro Fernando de 
Castro) D. Aldonça Nunes Chacim." 
32 PARDO de GUEVARA Y VALDÊS, Eduardo - Los Senores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos 
en La Edad Media. Tomo I. Série "Galicia Histórica" preparada por el Instituto de Estúdios Gallegos 
"Padre Sarmiento" CSIC. A Coruna: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa publicaciones, 
2000, p. 157. 

GARCIA TORANO, Paulino - El rey don Pedro el cruel y su mundo. Madrid: Marcial Pons, 1996, 
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filhos bastardos de Pedro de Castro com D. Aldonza34. Contudo tal adjectivo não se 

tornou em estigma algum para estes membros da poderosa família Castro que junto com 

los Laras eran (...) de las famílias más importantes dei reino. Los Castro eran gallegos 

y poço menos que reyezuelos en la region5 

Inês era através do seu bisavô, D. Sancho IV, prima em segundo grau de D. 

Pedro, que, por sua vez, era neto materno do monarca castelhano. Quanto a D. 

Constança Manoel, mulher legítima do Infante D. Pedro, era segunda prima da mãe de 

D. Pedro, D. Beatriz de Castela e de D. Violante Sanchéz de Ucero, avó paterna de D. 
"if. 

Inês . Representamos, em seguida, o quadro genealógico de Inês, que ilustra estas 

ligações familiares. 

QUADRO GENEALÓGICO 
FERNANDO III (REI DE CASTELA 1217-1230 

REI DE CASTELA E LEÃO 1230-1252) 

MANUEL 

JOÃO MANUEL 
CASTRO 
1282-1348 

AFONSO X (1221-1284; REI DE CASTELA E LEÃO 1252-1284) 

SANCHO IV (1258-1295; REI DE CASTELA E LEÃO 1284-1295) 

AFONSO IV oo BRITES VIOLANTE UCERO OO FERNANDO RODRIGUES DE 

1291-1357 1293-1359 
rei de Portugal 

1325-1357 

PEDRO FERNANDES DE OO ALDONÇA SOARES DE 
CASTRO VALADARES 

CONSTANÇA 00 PEDRO 00 INÊS 

p.126: Pedro Fernandez de Castro (...) de su matrimonio con dona Maria Ponce de León tuvo dos hijos, 
don Fernando y don Juana (...) y fuera de matrimonio tuvo dos bastardos, don Alvar (...) y dona Inês de 
Castro. 

GARCIA TORANO, Paulino - El rey don Pedro el cruel y su mundo, p.410 (nota de rodapé). 

36 
GARCIA TORANO, Paulino - El rey don Pedro el cruel y su mundo, pp. 150-151. 
PARDO de GUEVARA Y VALDÊS, Eduardo - Los Senores de Galicia. Tenentes y condes de Lemos 

en La Edad Media. Tomo I. Série "Galicia Histórica" preparada por el Instituto de Estúdios Gallegos 
"Padre Sarmiento" CSIC. A Coruna: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa publicaciones, 
2000, p. 157 e FRANCO, António Cândido - A Rainha Morta e o Rei Saudade: o amor de Pedro e Inês de 
Castro. Lisboa: Esquilo, 2003, pp. 223-224. 
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Tais relações de parentesco eram comuns na época, em especial no interior da 

nobreza. Os laços de consanguinidade ajudavam à celebração dos acordos diplomáticos, 

muitas vezes selados através de casamentos entre os seus descendentes37. De modo a 

evitar qualquer impedimento era comum pedirem-se autorizações papais para a 

celebração de casamentos entre familiares38. Tal aconteceu com D. Pedro, para quem o 

pai, D. Afonso IV, pediu autorização ao Papa João XXII para casar com qualquer 

mulher por mais próximo que fosse o parentesco. A bula de resposta concedia ao infante 

D. Pedro dispensa para poder casar com qualquer mulher nobre sua parenta por 

consaguinidade ou afinidade em determindos graus, nos quais era abrangido o 

parentesco de consanguinidade que ligava D. Pedro e D. Inês39. 

Importa também, neste momento, mencionar os irmãos de Inês, cujo papel 

preponderante e ascensão política contribuem para o esclarecimento do contexto em que 

se insere Inês. 

D. Álvaro Pérez de Castro era irmão de Inês por parte de mãe e D. Fernando 

Pérez de Castro e D. Juana de Castro apenas por parte de pai 40. Na verdade, é 

interessante verificar como toda esta prole, principalmente as descendentes femininas 

ocuparam importantes papéis na história dos reinos ibéricos41. Por sua vez, tanto D. 

Álvaro como D. Fernando circulavam com desenvoltura pela corte lusitana, o que lhes 

permitiu desenvolver uma estratégia para envolver o infante D. Pedro nas querelas 

37 GARCIA TORANO, Paulino - El rey don Pedro el cruel y su mundo. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 
152. Atane también a la relación de Alfonso IV con Castilla los enlaces matrimoniales entre las famílias 
reales de ambos os reinos. Alfonso IV el português se había casado con Beatriz, hermana de Fernando IV 
el Emplazado, y Fernando IV con Constanza, hermana dei português. Luego, Maria, la hija dei 
matrimonio português, se casaria con Alfonso XI, el hijo dei matrimonio castellano. 
38 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 14. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 45. 
40 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal (dir. de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques), p. 504. 

Cf. GARCIA TORANO, Paulino - El rey don Pedro el cruel y su mundo. Madrid : Marcial Pons, 1996., 
p. 150-153. 

Joana de Castro, viúva, foi uma das conquistas de Pedro, o Cruel, rei de Castela, mas para 
consumar a paixão, exigiu D. Joana que D. Pedro se casasse com ela. O monarca que era casado com D. 
Branca de Borbon, não encontrou dificuldades em anular esta sua primeira união, ao afirmar que o 
casamento se havia celebrado com reservas e assim o entenderam os bispos, logo repreendidos pelo Papa, 
que D. Pedro estaria livre e poderia casar com quem quisesse. D. Joana deu-se por satisfeita com a 
declaração que aquietava os seus escrúpulos e favorecia suas ambições, celebrando-se o casamento em 
Cuellar, Segóvia. Nesse mesmo dia, chega a Cuellar um mensageiro com a notícia de que João Afonso 
Albuquerque, o sobrinho bastardo de Afonso IV, e outros bastardos estavam contra D. Pedro, chegando, 
mesmo os nobres que os seguiam, a oferecer a coroa de Castela ao infante D. Pedro, o herdeiro da coroa 
portuguesa, o que só não aconteceu devido à feroz oposição do rei D. Afonso IV. Com estes 
acontecimentos, no dia seguinte à boda, D. Pedro abandona Segóvia e a sua noiva, que não voltará a ver. 
Contudo esta dá-se por satisfeita com o senhorio de Duenas, que recebeu com prenda de casamento e com 
o facto de se intitular Rainha de Castela até à sua morte em 21 Agosto de 1374. 
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internas do reino de Castela tendo até proposto que este interviesse ao lado dos nobres 

castelhanos, na sua disputa com o rei D. Pedro I de Castela. Mas a sua ligação a 

Portugal remonta ao papel de relevo que desempenharam, ao lado de Castela, na guerra 

que este reino travara contra o nosso país entre 1336 e 1339. Daí a particular antipatia 

que D. Afonso IV nutria pelos Castro42. Os factos relacionados com estes episódios das 

guerras fernandinas são conhecidos43. 

Após a referência à conjuntura política vivida nos reinos peninsulares durante a 

juventude dos nossos protagonistas e que se torna fundamental para entender o 

desenrolar dos acontecimentos, voltemos ao tema principal deste capítulo, que se refere 

aos primeiros anos de Inês. 

Do pouco que se sabe acerca de Inês, é possível afirmar que criou um laço muito 

forte com D. Teresa de Albuquerque, dona do castelo de Albuquerque, fronteiriço na 

Estremadura espanhola, situado em frente ao nosso de Campo-maior44, casada com 

Afonso Sanches, filho bastardo de D. Dinis. Ali foi recebida pela virtuosa D. Teresa de 

PORTELLA, Cristina - A Bela Inês. In Factos Desconhecidos da História de Portugal. Lisboa: 
Selecções do Reader's Digest, 2004, p.67 
43 MATTOSO, José - 1096-1325. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: Editorial 
Estampa, D.L 1993, p.47. Se ao terminar o reinado de D. Dinis, o equilíbrio entre os reinos peninsulares 
cristãos marcava a linha geral da diplomacia hispânica, para o qual o tratado de Agreda de 1304, entre 
Portugal, Castela e Aragão, estabelecendo uma aliança perpétua entre estes três reinos haveria de 
contribuir largamente, já o reinado de Afonso IV, o Bravo, ficou marcado por dois episódios guerreiros, 
um é a famosa Batalha do Salado (Outubro de 1340) onde Portugal, a pedido de Castela, ajuda a vencer 
uma batalha travada nas margens do rio Salado e que pauta a vitória da Cristandade sobre o Islão, 
marcando o ponto final nas esperanças islamitas de reocupar a Península e, a seguir à qual, Granada 
passará os cinquentas anos seguintes a tentar resistir a um final que se adivinhava próximo; o outro 
conflito traduz-se numa guerra demorada, destruidora e plena de episódios com Castela que durará 
durante 3 terríveis anos e que se deve a uma política interna castelhana, cujos nobres e prelados se 
dividiam entre obedecer ao rei ou ao poderoso D. João Manuel, seu rival. D. Afonso IV entra no conflito 
devido a uma questão de solidariedade com afilha Maria (esposa de D. Afonso XI e que este repudiou, 
trocando-a no tálamo por Leonor de Gusmão) negociando o casamento do infante D. Pedro com D. 
Constança filha de D. João Manuel (que a seu tempo houvera sido também repudiada por Afonso XI e 
substituída por D. Maria, a infanta portuguesa), em desprezo da promessa de 1328, segundo a qual a 
futura rainha de Portugal seria D. Branca, sobrinha do rei de Castela. Sem esforço poderíamos, até, 
reconhecer a evidente falta de escrúpulos de Afonso IV no acto de oferecer sua filha para esposa de um 
homem que já repudiara a primeira mulher e, posteriormente, no de escolher essa repudiada mulher para 
esposa do filho, o Infante D. Pedro. 

Obviamente que não terá sido apenas devido a esta questão sentimental e emotiva que o rei português 
se fez introduzir no conflito mas sim devido a uma qualquer esperança de dilatação de poder ou de 
fronteiras. Fosse pelo que fosse, a guerra estalou, espargiu o terror e sangue em toda a terra e no mar, 
invasões e contra-invasões, surtidas e escaramuças, incêndios e pilhagens, massacres e prisioneiros - o 
costume (...) três anos de histeria destruidora, 1336 a 1339 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p.32. 
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Albuquerque, sua próxima parenta e a quem Inês chamava mãe, porque foi ela quem a 

criou antes de vir para Portugal46. 

De acordo com Oliveira Marques, D. Inês terá chegado a Portugal em 1340, 

acompanhando a Infanta D. Constança mulher do futuro monarca português . 

Os poetas amantes de Inês sempre primaram por apresentá-la como uma bela e 

jovem mulher, pela qual o infante D. Pedro se terá enfeitiçado no primeiro instante em 

que os seus olhos se encontraram. 

Também os historiadores e estudiosos inesianos se deixaram embalar por tal 

beleza poética, afirmando que esta dama era de formosura e elegância muito notáveis48 

e, por isso, denominada Colo de garça49 ou que Inês era una muchacha de gran 

belleza5. É comum, também, referirem-se os longos e dourados cabelos de Inês que, 

segundo António Vasconcelos, se puderam admirar quando Em 1810, por ocasião da 

invasão francesa comandada por Massena, a soldadesca desenfreada da divisão do 

conde de Erlon, imaginando tesouros escondidos nos túmulos, arrombou-os bárbara e 

estupidamente. (...) O corpo de D. Pedro conservava-se mumificado, envolvido na veste 

de púrpura com que fora amortalhado; de D. Inês a cabeça decepada ainda tinha a sua 

bela cabeleira loura51. D. Inês era, assim, tão loira que fazia lembrar uma figura grácil 

de celta dourada, qual Isolada, e os seus olhos verdes e compleição clara52 tão diferentes 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 32. 

SARAIVA, José Hermano - História de Portugal. Mem Martins: Publicações Europa-América , 1993. 
(Biblioteca da História), p. 102. 
47 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal/dir. de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, p. 504. 
48 PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1977, cap. LXI. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 31. Este termo aparece, pela primeira vez e de acordo com o autor na obra Monarquia 
Lusitana. Refere ainda, em nota de rodapé e na mesma página que "a colecção de pretendidos retratos de 
Inês é abundantíssima, representando grandes esforços por conseguir figurá-la muito formosa. " 

GARCIA TORANO, Paulino — El rey don Pedro el cruel y su mundo, p. 46 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 

de Portugal, p. 66. Note-se que os túmulos dos eternos enamorados foram alvo de outras tentativas de 
arrombamento apenas conseguidas por parte de D. João III (1524) e pelos franceses já mencionados. 
Também D. Sebastião em 1569 e o arquiduque Carlos da Áustria em 1704 quiseram morbidamente 
verificar pelos seus próprios olhos o conteúdo destes túmulos, no entanto o problema da deterioração e dos 
gastos materiais que implicava acabou com tal desejo. Hoje em dia podem-se ainda apreciar alguns fios de 
cabelo de Inês, provenientes do tal ataque das tropas francesas, na Quinta das Lágrimas. 

Mais uma vez Cecília Ruiz de Rios diz-nos que "La nina Inês heredó la robusta salud dei padre y la 
subyugante belleza de la autora de sus dias, siendo una sonrosada chica con un graciosos lunar el la 
mejilla, ojos intensamente negros y sedosos cabellos rojizos. Gozando una buena educación en tiempo en 
que a las hembras de la espécie no nos permitían aprender a leer ni a escribir, Inês tuvo los mejores 
tutores que le garantizaron que hablara português, latin, hebreo y francês. Inês, quien aprendia también a 
bordar, tejer, cocinary escribir poesias, pronto fue asediada por nobles jovencitos que la buscaban para 

22 



da realidade da época eram, sem dúvida, um atractivo aos olhos masculinos. O ano de 

1340 quando Inês, veio para Portugal54 acompanhando a infanta D. Constança, noiva do 

futuro monarca português. D. Constança Manoel, descendia, por parte do pai, dos reis 

de Castela e de Leão, e, por parte da mãe, dos reis de Aragão; era bisneta de Carlos II 

de Nápoles e sobrinha de Afonso X. O infante D. Pedro casara em 1328 (com oito anos 

apenas), por palavras de futuro, com a infanta castelhana D. Branca, prima de D. Afonso 

XI e que, ainda criança ficou a cargo e dependente dos reis de Portugal, tendo uma 

especial afeição por sua tia castelhana, a rainha D. Beatriz. Este casamento ratificado em 

Coimbra e supostamente consumado tornar-se-ia num pequeno pesadelo para D. 

Branca, que foi afastada devido à sua condição de doente, que se agravava e evoluía dia-

após-dia55. 

Em Agosto de 1340, meses antes dessa batalha do Salado, cujo resultado viria a 

ser decisivo para a continuação dos reinos peninsulares, é celebrado o casamento entre o 

infante português e a donzela castelhana, presidido pelo bispo D. João de Brito56. 

Voltando a centrar a nossa atenção no período que assinalou a chegada de Inês a 

Portugal, não podemos deixar passar em branco mais um comentário de Cecília Ruiz de 

Rio, que nos diz: Antes de emigrar a Portugal como dama de companía, una gitana le 

leyó la mano a Inès y estalló en llanto, suplicándole a la gentil muchacha que nofuera 

porque le esperaba un destino horrible. Sin embargo, Inès estaba resuelta a irse y hasta 

desbarato las ilusiones de un primo lejano, Alberto, quien esperaba convenceria para 

casarse con ella. "Sipuedo vuelvo ", le dijo Inês a su enamorado rubio, a sabiendas que 

no lo haría. Inês se largo a Portugal con sus dos perros, três gatos y un gorrión 

hacerla su esposa. Inês siempre mostro un corazón bondoso, y era amante de los ninos y de los 
animales. " Cf.: RUIZ DE RÍOS, Cecília - Su Majestad luce algo cadavérica: Inès Pirez de Castro. 
La Historia según Cecilia. In CECÍLIA RUIZ DE RIOS Homepage. Managua, 2002 citado em 12.12.2003 ; 
21:15] Disponível em w\vw.tmx.com.ni/~cecilia/historia/personalidades/ines.doc 

FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. .Paris : 
Livraria Aillaud e Bertrand , 1916, p. 62: "...nessa formosura de olhos claros e cabelos loiros - tão rara 
em terras quentes Portugal!" 

FRANCO, António Cândido - Memória de Inês de Castro. Mem Martins: Publicações Europa-América, 
1990, p. 79. [Inês de Castro] tinha vindo no séquito de aias, que de Castela acompanhara Constança 
Manoel. (...) João Manoel indicou-a para acompanhar afilha, pensando dessa forma agradar aos 
Castros, poderosa família da Galiza, donde Inês era originaria. (...) Inês de Castro possuía, para vir para 
Portugal, uma apreciável vantagem sobre as aias que vieram de Penafiel ou de Múrcia, ou mesmo de 
Pamplona, pois falava o galego, que na altura ainda não estava diferenciado do português. (...) Inês 
estava acompanhada duma pequena escrava de origem árabe que não sabia precisar a idade, o que era 
então comum, mas que devia ter sensivelmente a mesma idade de Inês, e que se chamava Fátima. Parece 
que os Castros pouco dados a aculturações de natureza religiosa, lhe passaram a chamar Teresa. Inês 
que a tratava sempre por Fátima, sentia-a como presença indispensável, presença irremediavelmente 
ligada à sua. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 31. 
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amaestrado que le regalo en su partida Alberto, su enamorado. Estes dados são 

inovadores, curiosos e conferem à história de Inês um maior cariz humano, ao mesmo 

tempo que deixam cair por terra a ideia de que Inês teria sido criada e educada da 

melhor maneira, à semelhança de uma princesa. Se assim fosse, Inês não poderia ter um 

pequeno romance com o seu primo Alberto. Ou estaria destinada a casar com ele ou 

com outro jovem qualquer indicado por seus pais, mas na verdade as suas perspectivas 

de casamento seriam reduzidas já que terá chegado a Portugal na casa dos vinte anos ou 

próxima disso (se bem que António Franco na sua obra Memória de Inês de Castro 

aponte Inês como tendo quinze ou dezasseis anos) e tal não era muito comum numa 

época, em que as jovens casavam aos treze e catorze e eram mães logo a seguir, 

aquando dos vinte anos já poderiam ter entre quatro a seis filhos. 

O tratamento da relação amorosa de D. Pedro com D. Inês segue a linha e a 

visão dos românticos sobre a história inesiana. É esta a nossa intenção: dar a conhecer a 

história de Pedro e Inês através dos olhos dos românticos, que tantos glorificaram e 

exacerbaram o amor e a paixão, sem no entanto deixar de criar um paralelismo com as 

fontes da época. Surge, assim, a tentativa de criar uma ponte, uma ligação entre os 

factos ocorridos e a interpretação desses mesmos factos pelos românticos cerca de 

quinhentos anos depois. 

Depois de chegar a Portugal, Inês conhece D. Pedro nas vésperas do seu 

casamento com D. Constança. Por esta altura, o infante desprezava a ideia de casar com 

quer que fosse, visto o pai não ter atendido o seu pedido de poder escolher a mulher 

com quem viria a casar, após o problema que houve com D. Branca57. Não será, pois, 

difícil de compreender que D. Pedro se tenha deixado arrebatar pela beleza de Inês. 

D. Pedro é-nos apresentado, pelos antigos cronistas, como um homem maduro, 

experiente e conhecedor exacto do reino. Amado pelo povo e temido pelos grandes, foi 

grande caçador e monteiro, amigo de boa mesa, criador de fidalgos de linhagem, 

gostando de fazer justiça com direito, foi muito mantenedor de suas leis e grande 

executor das sentenças julgadas, a todos premiava os serviços que lhe fizessem, e não 

somente a ele, mas os que tinham também feito a seu pai, e nunca retirou a ninguém as 

benesses dadas por seu pai, chegando até a ampliá-las58. D. Pedro é alegre, magnânimo, 

liberal, justo, popular e cavalheiro. O seu cognome passou para a História como o Cru, 

ou Cruel, fazendo eco da sua acção na área da justiça. Fernão Lopes descreve D. Pedro 

56 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 51. 
57 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 21. 
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como um estadista que aplicava a justiça, dura e incontornável, mandando degollar doits 

seus cridaos, porque robaram huum Judeu e o matarom ou como elRei quisera meter 

huum bispo a tormento por que dormia com huma molher casada; como elRei mandou 

capar huum seu escudeiro por que dormio com humma molher casada e ainda como 

elRei mandou queimar a molher Daffonsso André, e doutras justiças que mandou fazer 

. A este nível basta-nos pensar na forma cruel como executará os carrascos de sua 

amada Inês. D. Pedro confundiu o exercício da justiça com a execução da mesma nos 

incriminados, gostando mais do seu papel de algoz do que de juiz e executando-o com 

uma sádica e neurótica dedicação60. 

D. Pedro era um homem afável, amigo do seu amigo, leal e franco, apreciando 

bastante montarias e caçadas, um homem simples e de certo modo gastador, que 

percorria todo o país acompanhado de risos e folia. Era, também, um homem marcado 

pela infância vivida longe dos pais, devido ao contexto político da época. Ele que tinha 

nascido no ano em que iniciou a guerra civil (1320) que opôs D. Afonso apoiado por sua 

mãe, a Rainha Santa, senhores feudais e alguns representantes do alto clero e D. Dinis 

que defendia os seus três filhos bastardos (Afonso Sanches, João Afonso e Fernão 

Sanches) a par de mais uns tantos representantes do clero e de ordens militares, viu-se 

afastado da corte devido a tão grave conflito61. Assim, só aos quatro anos, e após feitas 

as pazes entre seu pai e D. Dinis, é que o pequeno príncipe foi apresentado aos avós. 

Desde logo, a sua santa avó vinda de Aragão, se ocupou pessoalmente da educação 

daquele que um dia viria também a herdar o trono de Portugal62. Contudo aqueles 

primeiros anos viriam a marcar uma instabilidade emocional muito grande no jovem 

príncipe, que após a dissolução do compromisso tomado com D. Branca "pede ao pai, 

por mercê (...) de o deixar casar à sua vontade com mulher que ele mesmo escolhesse -

casar pelo coração " e apesar do pai lhe responder que a sua escolha recairia "numa 

mulher que nos traga boas ajudas, em caso de guerra, e que, ao mesmo tempo, 

esguarde nobreza de geração " D. Pedro, tinha ainda, no fundo oculto do seu ser, a vaga 

aspiração de um ideal de mulher, recortado nas imagens das loiras castelãs bretãs, 

FIGUEIREDO, Antero de -D. Pedro eD. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 8. 
LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, [19-]. 

(Biblioteca histórica), cap. XXXV; cap. XXXVI; cap. XXXVII; cap. XXXVIII 
60 SOUSA, Armindo de - 1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: 
Editorial Estampa, D.L 1993, p. 409. 
61 SOUSA, Armindo de - 1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: 
Editorial Estampa, D.L 1993, p. 409. 
62 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), pp. 9-13. 
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como nos contos de amor ...". Será, precisamente esta aspiração que o conduzirá a 

Inês. Ao que tudo indica o casamento de Pedro e Constança não terá sido um casamento 

por amor e D. Constança parece ter percebido que o seu marido nutria uma preferência 

pela jovem galega, pelo que chama Inês cada vez mais para junto de si, de modo a evitar 

as investidas do príncipe. 

Tendo engravidado pouco depois de casar, D. Constança convidaria Inês para 

madrinha do seu filho, "na suposição de que o laço do parentesco espiritual de 

compadres seria uma peia moral que evitaria que outro laço de diversa natureza se 

estabelecesse entre Pedro e Inês. " Em todo o caso, nem se pode verificar qual seria o 

resultado, já que o pequeno infante, baptizado com o nome de Luís, viria a morrer 

poucos dias após o nascimento. Parecia, assim, e de acordo com Fernão Lopes, que nem 

os céus queriam estragar tal teia de sentimentos tecida entre a madrinha e o pai do 

malogrado infantezinho65. 

Mesmo contra vontade do pai D. Pedro continuou a alimentar o seu amor por 

Inês. "Entendeu-o el-rei seu pai, e desagradou-lhe muito, porque além de ser muito 

cioso, (...) queria grande bem a D. Constança e era muito amigo de D. João Manuel, 

seu pai. Logo resolveu por isso mandá-la para sua tia . " 

D. Afonso IV temia, provavelmente, o desenvolvimento de um factor de 

instabilidade para o reino, além disso, constaria do "contrato antenupcial que D. Pedro 

nunca tomaria manceba, salvo caso de D. Constança ser de natureza maninha 7. " 

De modo então a evitar o pior, D. Afonso IV envia Inês de Castro para o castelo 

dos Albuquerques em 1345, onde ela tinha vivido quando pequena e onde, para todos os 

efeitos, vivia uma cunhada do rei, agora viúva de Afonso Sanches, irmão bastardo de 

Afonso IV, que tantas preocupações lhe deu. No castelo de Albuquerque, situado na 

fronteira da Estremadura com Portugal, em frente a Campo Maior, foi Inês recebida por 

D. Teresa de Albuquerque, em respeito a uma relação que vinha já de longe, da infância 

63 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 22-24. 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 

de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p.31. 
Á época, o compadrio apresentava uma barreira moral para os amores desenfreados de Pedro e Inês e de 

acordo com a História terá sido esta razão que levou à escolha de Inês para madrinha do primogénito dos 
infantes. Contudo e de acordo com Fernão Lopes na sua Crónica de D. João I, diz-nos Sérgio da Silva 
Pinto que a cognatio spiritualis não chegou sequer a efectivar-se, já que D. Inês teria evitado, durante o 
baptismo do pequeno príncipe D. Luís, dizer as palavras próprias dos padrinhos. Cf. PINTO, Sérgio da 
Silva - O Casamento Válido de Inês de Castro. In: Studium Générale. Vol.VIII, tomo 2o. Porto: 1961, 
p.198. 

LOPES, Fernão -As crónicas de Fernão Lopes. 3a ed .Lisboa: Gradiva, 1993. (Obras de António José 
Saraiva). (Crónica de El-Rei D. João, Ia parte), p.271. 
67 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p.82 

26 



de Inês, como constatamos já anteriormente68. "Mas o infante, não esquecendo a 

benquerença antiga a D. Inês, mandou recados, à tia e à sobrinha, de tal modo que veio 

a possui-la (...)69", encontrando-se com Inês às escondidas. 

Entretanto, em Portugal, D. Constança continuava empenhada em dar um 

herdeiro ao reino e após o primeiro infeliz desfecho, dá à luz uma menina, D. Maria, que 

se viria a casar com o infante D. Fernando, marquês de Tortosa, filho de D. Afonso IV 

de Aragão . No ano de 1345, em Coimbra, a 31 de Outubro, nasce então o príncipe 

herdeiro , D. Fernando, mas este esperado acontecimento é pautado pela morte de D. 

Constança. Afinal, os esforços de D. Afonso IV em afastar Inês caíam agora por terra e 

Inês pouco tempo ficou exilada em Albuquerque. Sem o obstáculo matrimonial, D. 

Pedro ficou à vontade para trazer Inês de volta à coroa e com ela fazer maridança, 

"causando grande e ruidoso escândalo na corte e dando com este passo desgosto grave 

a el-rei seu pai. Começa então grande desvairo entre o rei e o infante. " 72 

Esta paixão começa, também, a dar frutos e entre 1349 e 135473 têm quatro 

filhos. Nasce primeiro Afonso, que à semelhança do primeiro filho de Constança e 

Pedro, não resiste, deixando este mundo pouco tempo depois de a ele ter chegado. Nos 

cinco anos seguintes nascem ainda João, Diniz e Beatriz74. 

D. Pedro mantinha uma grande proximidade com os irmãos de Inês - D. 

Fernando e D. Álvaro Perez de Castro - a quem D. Pedro "dando-lhes nobreza, terras e 

outras gradas mercês, fizera prestameiros" 7Í. Chega mesmo em 1366 a instituir este 

seu último valido na qualidade de senhor de Unhão76 e de muitas terras11. 

A corte que acompanhava D. Pedro constituía o embrião do núcleo forte e unido 

que mais tarde se reuniria em torno de Pedro rei. Obviamente, também esta 

aproximação dos Castro relativamente ao infante D. Pedro e a consequente influência 

PORTELLA, Cristina - A Bela Inês. in Factos Desconhecidos da História de Portugal. Lisboa: 
Selecções do Reader's Digest, 2004, p. 69. 

LOPES, Fernão -As crónicas de Fernão Lopes. 3a ed .Lisboa: Gradiva, 1993. (Obras de António José 
Saraiva). (Crónica de El-Rei D. João, Ia parte), p. 272. 
70 SOUSA, Armindo de -1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: 
Editorial Estampa, D.L 1993, p. 509. 
71 SOUSA, Armindo de -1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal, p.411. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal., p. 33. 
73 MARQUES, A. H. de Oliveira- Portugal na crise dos séculosXIVeXV. Lisboa: Presença, 1987, p. 
504. 
74 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal/dir. de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, p. 507-509. 
75 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 100. 
76 SOUSA, Armindo de -1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: 
Editorial Estampa, D.L 1993, p. 410. 
77 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV eXV,p. 507. 
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que adquiriam sobre ele, eram dados mais do que justificativos para que D. Afonso IV 

tentasse evitar e boicotar o romance entre o filho e uma senhora de linhagem. 

Entretanto, Pedro e Inês mudam-se para Coimbra e fixam-se no Paço da Rainha, 

um edifício contíguo ao mosteiro de Santa Clara, mandado construir pela Rainha Santa, 

avó do infante, que por escritura de 12 de Março de 1328, doou, com reserva de 

usufruto, ao mosteiro clarista, impondo uma excepção - que mais ninguém ali habitasse 

a não serem os reis e príncipes seus descendentes com as suas respectivas mulheres78. 

O povo admirava Pedro e Inês e as freiras de Santa Clara, convencidas de que se 

tinham casado ocultamente, "acarinhavam a terna maridada que, piedosa, 

frequentemente era vista na igreja; e, até, às vezes, a horas canónicas, acompanhava, 

da tribuna da rainha D. Isabel, as rezas corais das claristas. As crianças corriam para 

ela; e a gente do povo saudava o par com grande respeito, e tinham nos olhos aquele 

afago dos que entendem os corações que muito se amam e bem se querem 79. " Defende 

Antero de Figueiredo que o povo chegava até a recriminar o rei Afonso IV por não 

entender os amores do filho e por lhe querer arranjar uma terceira noiva, obviamente 

contra a sua vontade80. Rui de Pina, por sua vez, conta-nos ainda que D. Afonso IV 

tencionava casar de novo D. Pedro, tentando acabar, assim, com aquela ligação e 

pensando que o infante devia ter mais um filho de modo a melhor assegurar a sucessão 

da coroa com maior tranquilidade. No entanto, o infante negou tal pedido, alegando que 

o grande sentimento que tinha pela sua falecida mulher, não o predispunha a casar de 

novo81. 

Vendo-se impotente para acabar com tal escândalo, D. Afonso IV envia Diego 

Lopes Pacheco e mestre João a Coimbra com o intuito de apurarem em que situação se 

encontrava a relação do filho com amante e manda dizer ao seu filho, que "...pois lhe 

nom prazia casar com filha de Rei e tanto amava Dona Enes; que casasse com ella, e a 

rreçebesse por molher, e que a ellprazeria dello, e homrrallahia come ssa molher...'" ao 

que este responde que "...nom era seu tallemte de o fazer, por afincamento que lhe 

Na realidade não consta no documento da doação a referência à presença, apenas, das mulheres 
legítimas, mas António de Vasconcelos adopta este adjectivo, notando que o facto das janelas do paço 
abrirem directamente sobre a parte do convento, onde as freiras passavam o seu tempo livre, requeria o 
recato e clausura necessárias e condignas destas servidoras de Deus. Esta notória transgressão do desejo da 
Rainha Santa Isabel desagrada ainda mais o rei D. Afonso IV, que nutria pela mãe e pela sua memória 
grande afeição. É curioso como Vasconcelos confere uma imagem negativa de Inês relativamente às irmãs 
clarissas, que considerariam um escândalo a presença da amante do infante naquele santo lugar enquanto 
Antero de Figueiredo, desenvolve uma teoria de respeito, admiração e afeição mútuas. 
79 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvatyo (1320-1367), p. 97-98. 
80 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 99. 
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sobrello fezessem nem cuidava de a rreçeber em dias de ssa vida . " Perante esta 

resposta de D. Pedro, os estudiosos deste tema apresentam várias opiniões. António de 

Vasconcelos declara que sendo D. Pedro inteligente e prevenido, não se deixa levar por 

tal sedutora miragem e dá a única resposta que em tais circunstâncias convinha dar, para 

não pôr em risco a vida de Inês83. Por sua vez, Antero de Figueiredo, diz que o infante 

afirmava que não tencionava casar-se com Inês naquele momento, protelando a união 

abençoada para o momento em que gozando de liberdade e pleno poder, pudesse dar a 

tal acto a honra e majestade devidas. No entanto, os conselheiros reais assim o não 

entendiam e transmitem a D. Afonso IV que tão pronta e brusca resposta se deve ao 

facto do infante estar já casado com Inês mas não desejar inseri-la na corte. 

Supostamente ficou o rei mais aliviado ao ouvir tal novidade, pois, significava, pelo 

menos, que D. Pedro já não vivia em pecado e tivesse acabado com a mancebia84. 

Não tardou, contudo, que os conselheiros do rei começassem a alertar para o 

perigo advindo da união de D. Pedro com D. Inês de Castro. Na realidade, existiam 

alguns sérios fundamentos relacionados com a sucessão ao trono, para se temer uma 

possível legalização matrimonial do casal de amantes. Ora D. Pedro e D. Inês haviam já 

tido três filhos, podendo os rapazes, D. João e D. Dinis, neste caso, representar grave 

ameaça ao legítimo herdeiro do trono, o infante D. Fernando, filho de Pedro e 

Constança. A par desta ameaça crescia também a influência e o poder dos irmãos 

Castro, Álvaro e Fernando, sobre o infante D. Pedro, chegando-se a temer a integridade 

física do herdeiro do trono, o príncipe D. Fernando, que já de si não apresentava grande 

saúde mas que, no entanto, jamais, deixaria, à morte de seu pai, que a coroa passasse 

para um dos filhos de Inês de Castro85. Amigos de D. João Afonso de Albuquerque, 

neto bastardo de D. Afonso IV, os irmãos Castro envolvem-se, também, activamente 

nas querelas castelhanas que antecedem a conhecida revolução trastâmara. 

Inês encerra em si os motivos para que se desconfie dela e não se aceite a sua 

relação com D. Pedro86. De facto, Inês é amante do herdeiro da coroa e irmã de dois 

81 PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1977, cap. LXIV. 
" LOPES, Fernão - As crónicas de Fernão Lopes. 3a ed .Lisboa: Gradiva, 1993. (Obras de António José 

Saraiva) (Crónica de El-Rei D. João, Ia parte), p. 272. 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 

de Portugal, p. 37. 
84 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 104. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 35. 

São duvidosas as razões de Estado que teriam determinado a morte de Inês de Castro. Admite-se 
contudo, que a ligação do Infante D. Pedro com D. Inês o tenha incitado, por influência da família 
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galegos que atingem um estatuto de confiança e admiração por parte de D. Pedro. Os 

irmãos Castro tentam manipular o infante e convencê-lo de que por ser filho de D. 

Beatriz, infanta castelhana e neto de Sancho IV de Castela, deve reclamar o trono de 

Castela para si, aproveitando uma situação política extremamente instável, na qual D. 

Pedro I e seus irmãos bastardos são os protagonistas. Os Castro iam "acalentando a 

crescente ambição de mais tarde ver a sua família a reinar sobre as principais nações 

da península, nas pessoas descendentes de sua irmã D. Inês, que certamente seria em 

breve legítima esposa de D. Pedro . " D. Afonso IV parece ter conseguido evitar o 

desenrolar destas pretensões. 

Inês continua, assim, a ser peça primordial neste jogo de interesses, cujas 

dimensões ibéricas podem levar a um novo período de instabilidade, que deve ser 

evitado a todo o custo. 

Inês foi considerada uma ameaça para o Estado português. De facto as razões de 

Estado sobrepunham-se às razões do amor88. "Repugna-nos hoje extremamente esta 

facilidade em pronunciar uma sentença de morte; mas então os sentimentos eram 

outros. A vida de uma pessoa era tida em pequena conta . " 

Neste sentido, aproveitando um dos muitos momentos em que Pedro deixava 

Coimbra para se dedicar à caça - o seu passatempo favorito - na região da Beira, D. 

Afonso IV e a sua comitiva dirigem-se a Coimbra para executar a sentença. Perante tal 

quadro, Inês coloca-se aos pés de D. Afonso IV90, na companhia dos filhos, pedindo 

clemência e suplicando "Senhor, porque me quereis matar sem causa? Vosso filho é 

príncipe, a quem não podia, nem posso resistir; tende piedade de mim, que sou mulher; 

Castro, a declarar-se pretendente aos tronos de Castela e Leão, em face das turbulências que agitavam 
aqueles reinos, sob o ceptro de Pedro I, o Cruel. (...) Também já se tem admitido uma conjura de Inês de 
Castro e dos irmãos com vista ao assassinato do príncipe D. Fernando, por forma a assegurara o acesso 
ao trono português de um dos filhos daquela. Cf. MARTINEZ, Pedro Soares - História Diplomática de 
Portugal. 2a. ed. [Lisboa] : Verbo, imp. 1992, p. 48. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 34. Sabe-se que Afonso IV enviou uma missiva ao Papa Inocêncio VI, rogando a este que 
não concedesse a D. Pedro a dispensa que ele lhe pediria para casar com Inês, uma vez que, por se tratar 
de um casamento desigual resultaria em grande escândalo e desonra para o reino português. É 
impressionante a maneira como esta união foi considerada um perigo eminente, uma ameaça de estado, 
que justificaria qualquer processo utilizado para solucionar aquele problema. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 38. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de tições no curso de História 
de Portugal, p. 98. 

Este acto de submissão teria já acontecido anteriormente, quando o rei, ainda tentando solucionar o 
problema de forma mais pacífica e após tentar confirmar a existência do casamento ou no caso deste nunca 
ter acontecido, promover tal acto sacramental, propõe a Inês que se afaste do infante e deixe o reino, ao 
que ela replica que para tal acontecer só com a sua morte. Cf. FIGUEIREDO, Antero de — D. Pedro e D. 
Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 115. 
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não me mateis sem causa; e se não tendes piedade de mim, tende piedade destes vossos 

netos, sangue vosso ." Inês "...com tantas lágrimas, & com paluras assi piadozas 

pedio misericórdia, & perdaõ a elRey que elee vencido delia se dis que volvi, & 

aleyxava ja pêra nõ morrer como levava de terminado, & alguns Cavaleyros que com 

elRey hiaõ pêra a morte delia que loguo entrarão, & principalmente Diougo Lopes 

Pacheco filho de Lopo Fernandes Pacheco senhor de Ferreyra, & Álvaro Gonçalves 

meirinho mor, & Pêro Coelho quando assi viraõ sahir elRey como quem já revocava 

sua tença agravados delle pella publica determinação com que os ally troixera, &pello 

grande ódio, & mortal perigo que daly em diante com ella, & com o Infante D. Pedro 

os leyxava, lhe fizeraõ dizer, & consentir que elles tornassem a matar Dona Inês se 

quizessem, a qual por isso loguo matraõ, o quefoy ávido contra elRey mais abominável 
92 „ 

crueza ... 
Segundo Rui de Pina e outros estudiosos que mais tarde se dedicaram a esta 

personalidade histórica, D. Afonso IV nutria um certo carinho por Inês93 e será a ele 

mesmo que cabe decidir o destino desta mulher tão indefesa e, no entanto, tão nociva 

para a estabilidade do reino. Mas se o rei, nesta altura, representa o poder judicial 

absoluto então porque não foi ele capaz de revogar a sentença após o pedido de 

clemência da parte de Inês? Já que, e segundo Antero de Figueiredo "Ele, (...) a sabia 

inocente e a considerava vítima das especialíssimas circunstâncias daquele momento 

político do reino 4. " Talvez a ausência de respostas seja a própria resposta. De acordo 

com os autores românticos, é em Afonso IV que se encerra o drama desta tragédia, pois 

é ele quem tem nas mãos o destino da mãe dos seus netos. O rei tem o poder de matar 

ou dar a vida. 

ACENHEIRO, Cristóvão Rodrigues de - Chronicas dos Senhores Reis de Portugal, Collecção de 
Inéditos de Historia Portugueza, 1824, p. 109. 
Reproduzimos em nota de rodapé a restante descrição da execução de Inês que saída das Chronicas revela 
o dilema de D. Afonso IV. 
Comovido de tais palavras, voltou-se El-Rei, ejá se retirava, desfeito seu propósito, quando os 
conselheiros se queixaram de que não se levasse por deante o intento. 
"Ai! .'Senhor, a esse escárneo vimos nós cá: que se perca Portugal por esta mulher! " 
Ao que D. Afonso respondeu: "Fazei lá o que quiserdes ". 
Então Pedro Coelho, Álvaro Gonsalves e Diogo Lopes Pacheco, em companhia de outros, voltaram atrás 
e assassinaram a infeliz D. Inês de Castro (janeiro de 1355). 
Sobre a memória de D. Afonso pesrá eternamente a nódoa deste crime! 
92 PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, p. 466. 

Maria Pilar Queralt dei Hierro na sua recente obra "Inês de Castro" chega mesmo a avançar a ideia de 
que D. Afonso estava também apaixonado por Inês. Cf. QUERALT dei HIERRO, Maria Pilar - Inês de 
Castro. Lisboa: Editorial Presença, 2003 
94 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 104. 
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A 7 de Janeiro de 1355 é executada a sentença e Inês é degolada pelo seu carrasco, a 

mando do pai do seu próprio companheiro. Ao contrário do que a literatura romântica 

divulgou, Inês não fora apunhalada no peito mas sim degolada95. Assim o confirma o 

Livro da Nôa de Santa Cruz de Coimbra: "Era mccc nonagésima tertia vil dies Januarii 

decolata fuit Dona Enes per mandatum domini Regis Alfonsi iiij 6. "E di-lo também a 

Breve Chronicon Alcobacense: "Era M. " ccc. " LXXXX. " iii. " vii dis Januarii occidit rex 

alfonsus domnan agnetem colimbrie . " Além disso mostra-o também e nitidamente 

uma das edículas presentes na rosácea da cabeceira do túmulo de D. Pedro, no Mosteiro 

de Alcobaça, na qual se pode ver uma figura de mulher degolada. Esta edícula é 

antecedida por outra, contendo as cenas da preparação da execução de Inês e precedida 

outra que ilustra o cruel castigo a que os seus assassinos foram submetidos 

A ideia do uso do punhal tem um maior cunho romântico e justifica que Inês tenha 

morrido às mãos dos conselheiros do rei - Diogo Lopes Pacheco, Pêro Coelho e Álvaro 

Gonçalves - que como nobres que eram, empunhavam apenas espadas, o que estava de 

acordo com a sua condição social, e nunca um cutelo próprio do algoz98. 

A imagem dos nobres conselheiros imobilizarem Inês e apunhalarem o seu 

coração, serve melhor a literatura romântica Inesiana, no sentido em que os seus 

carrascos atacam e ferem o órgão onde estaria guardado esse nobre sentimento, que ela 

nunca deveria ter alimentado dentro de si. Imagem semelhante proporciona Fernão 

Lopes quando descreve o modo horripilante como D. Pedro supliciou os assassinos que 

entretanto lhe viriam parar às mãos. O seu coração é também o órgão eleito para a 

execução da vingança99. Além disso o coração era nesta época medieval e entre 

cavaleiros, o órgão da lealdade e Diogo Lopes Pacheco, Pêro Coelho e Álvaro 

Diz José Hermano Saraiva que a D. Pedro irritava o adultério particularmente exemplificando com um 
caso em que a mulher sendo infiel ao seu marido, um rico mercador de Lisboa, foi presa em flagrante e 
queimada imediatamente. Por sua vez ao amante era aplicada a pena da degolação. Não seria portanto 
estranho que Inês tivesse sofrido esta pena, que o próprio amado defendia e mandava cumprir. Cf. 
SARAIVA, José Hermano - História de Portugal. Mem Martins: Publicações Europa-América, 1993. 
(Biblioteca da História), p. 282. 
96 SARAIVA, José Hermano - História de Portugal, p. 282. 

Portugaliae Monumenta Histórica: Scriptores. Olisipone: Academiae Scientiarum Oliponensis , 1861, 
vol. l .p. 22. 
98 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 282. 

D. Pedro foi, toda a vida um especial admirador da aplicação desta justiça simbólica de carácter muito 
medievo que vai buscar as suas raízes à mais primitiva forma de justiça: olho por olho, dente por dente. 
Dentro destas ideias castigou o seu escudeiro Afonso Madeira, mandando-o castrar, por este se ter 
enamorado por Catarina Tosse, mulher do corregedor da corte. Também D. Dinis era já um impulsionador 
destas práticas, que se encontram também no Alcorão (no qual o ladrão era condenado a que se lhe 
cortasse a mão que praticara o roubo) e ordenava que a quem descresse contra Deus ou sua Santa Mãe e 
cometesse blasfémias, se lhes tirassem as línguas pelo pescoço e as queimassem. Cf. FIGUEIREDO, 
Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 289-290. 
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Gonçalves, em conluio com o rei e outros nobres para ordenar a execução de Inês, 

faltaram à lealdade havida para com o infante100. 

Independentemente de quem tenha perpetrado tão desumano crime, o rei D. 

Afonso IV ficará para sempre lembrado como o executor de Inês101. 

Foi um príncipe nervoso, neurótico, gago e epiléptico que recebeu a notícia da 

morte da sua amada ao chegar a Coimbra102. D. Pedro havia sempre ignorado os avisos 

de sua mãe, D. Beatriz, do Arcebispo de Braga, D. Guilherme, e do seu próprio 

compadre, Diogo Lopes Pacheco1 3 que mais tarde seria apontado como um dos autores 

de tão horrendo crime. Todos avisaram D. Pedro que guardasse aquela mulher da sanha 

de el-rei seu pai 4 especialmente Diogo Lopes que muita vezes mandara prevenir o 

infante por Gonçalo Vasques, seu privado mas o infante interrogava-se acerca de quem 

se atreveria a cometer tamanha ousadia - a de atentar contra sua amada Inês. 

Proporcionalmente à horrível natureza da execução de Inês, cresce o desejo de 

vingança do infante, que se virará contra o próprio pai, enquanto verdadeiro signatário 

da triste sorte de Inês. 

FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 290. 
Aproveitamos esta referência à consciência de D. Afonso IV para inserir um novo elemento, que apesar 

de não possuirmos provas da sua veracidade vem introduzir mais um toque dramático a esta história de 
amor. Diz António Cândido Franco que D. Afonso IV, enquanto infante, teria tido um caso com Violante 
Sanchez Ucero, filha bastarda de Sancho IV de Castela, quando esta veio para Portugal acompanhando D. 
Beatriz, sua meia-irmã, que vinha celebrar o seu casamento com o infante D. Afonso. Cândido Franco faz 
notar a beleza de tal mulher, mais velha que D. Afonso, mas à qual ele não teria resistido e por força dessa 
atracção abandonou Violante rapidamente o séquito de D. Beatriz, temendo que se descobrisse a sua 
ligação com o infante e por que se dizia também que estaria à espera de um filho dele, que teria nascido 
em 1310 em Albuquerque e ao qual teria sido dado o nome de Afonso. Ora não nos esqueçamos que 
Violante seria, mais tarde e já casada com Fernão Rodrigues de Castro, mãe de Pedro Fernandes de 
Castro, pai de Inês. D. Afonso IV, por nunca mais se ter ouvido falar neste suposto filho (que teria sido o 
único bastardo que concebeu), considerou o caso arrumado, até ao momento em que João Afonso de 
Albuquerque (seu sobrinho) lhe comunica que também ele luta ao lado dos filhos de Leonor de Gusmão 
que se revoltavam contra D. Pedro, o herdeiro de Afonso XI de Castela. 
Este suposto novo parentesco entre o rei e Inês pode ser o elemento responsável pelo desenvolvimento 
deste sentimento de culpa. Apesar da falta de confirmação destes dados é interessante assistir à introdução 
de um novo elemento que confere maior tragicidade à morte de Inês, mas que, por sua vez retira o 
ineditismo à sua vinda para Portugal e permanência na corte, pois sua avó teria percorrido inicialmente 
exactamente o mesmo caminho, exceptuando o facto de ter abandonado o país aquando da descoberta da 
gravidez. Cf. FRANCO, António Cândido - Memória de Inês de Castro. Mem Martins: Publicações 
Europa-América, 1990. p. 142-143. 
102 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal/dir. de Joel Senão e A. H. Oliveira Marques, p. 505. 
SOUSA, Armindo de 1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: Editorial 
Estampa, D.L 1993, p. 409. 

Diogo Lopes Pacheco foi convidado para apadrinhar o infante recém-nascido, D. Luís que viria a 
falecer 20 dias após o seu nascimento. Cf. FIGUEIREDO, Antero de - ob. cit., p. 77 e FRANCO, António 
Cândido - ob. cit., p. 93. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização,[19—]. 
(Biblioteca histórica), p. 120. 
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"O Infante Dom Pedro pella morte da ditta Dona Inês de Castro por saber que 

por seu respeyto somente, & sem alguma culpa delia a matarão, foy com razaõ tam 

anojado, & posto em tanat tristeza, que como danadao andava pêra perder o sizo, & a 

vida sem algum remédio nem conforto, & porem para alguã vingança, & procurou 

loguo todas as couzas com que pudesse desservir a elRey seu padre, & destruir seu 

Reyno, & dar mortal castigo aos matadores delia se pudesse, porque cõ a gente que 

tinha sua no Reyno, & com a muyta e mais que ouve de seus cunhados Dom Fernãdo, & 

Dom Álvaro Pires, & assi de seus parentes, & valias, entrarão todos em Portugal, & 

pellas comarquas antre o Douro, & Minho & Tralos montes, & nos lugares que heraõ 

de elRey faziaõ todolos roubos, mortes, males, & danos que podiam, e vindo cõ poder 

para tomar a Cidade do porto acolheosse a ella primeyro com muyta gente Dom 

Gonçalo Pereyra Arcebispo de Braga que lhe hera encomendada, o qual com muyto 

esforço, & assi com boas rezões que disse ao Infante Dom Pedro a defendeo por 

elRey105. " 

É extremamente elucidativo este parágrafo de Rui de Pina, no qual descreve a 

reacção de D. Pedro e as acções que levou a cabo, insurgindo-se contra seu pai106. 

D. Pedro levanta então um exército, com o apoio dos vassalos Fernando e Álvaro 

Pérez de Castro, que trazem também tropas da Galiz ' O exército rebelde inicia a sua 

marcha em Entre-Douro-e-Minho e em Trás-os-Montes, arrasando e devastando todas 

as terras pertencentes aos conselheiros do rei até chegar ao Porto, cidade que pretende 

tomar. Esta aspiração não teve êxito, perante a resistência e diplomacia do arcebispo de 

Braga, a quem fora confiada a defesa da cidade107. 

Com a aproximação de D. Afonso a Guimarães e conhecendosse já desta 

desobediência, & aleuantamento em que andava contra elRey seu padre, & avendo já 

por medianeyros virtuozos apõtamentos de concórdia mandou D. Pedro que se 

levantasse o cerco do Porto e deslocou-se a Canavezes onde se encontrava sua mãe D. 

Diz António de Vasconcelos acerca desta passagem de Rui de Pina, que este se enganou ao apontar 
Dom Gonçalo Pereira como arcebispo de Braga, pois tal feito é, no Livro de Linhagens do conde D. 
Pedro, atribuído ao filho deste clérigo D. Álvaro Gonçalves Pereira, prior da ordem do Hospital. Além 
disso Dom Gonçalo Pereira tinha morrido seis anos antes desta guerra civil. No entanto segue Oliveira 
Marques na sua obra Portugal na crise dos séculos XIV e XV a opinião de Rui de Pina. Cf. 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História de 
Portugal, 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 39; PINA, Rui de - Crónicas de Rui 
de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, 
Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1977. Cap. LXV, p. 466-467. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 39. 
107 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal/dir. de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, p. 505. 
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Beatriz que promoveu um acordo entre pai e filho que pôs fim às hostilidades aos 5. 

dias do mês de Agosto da era de Cezar de mil, & trezentos, & noventa, & três, & do ano 

de Christo de mil, & trezentos, & sincoenta, & sinquo1 . No entender de Antero de 

Figueiredo, esta concórdia, aparentemente generosa para D. Afonso IV era, no fundo, 

humilde para o rei e triunfante para D. Pedro, embora honrosa para o reino e justa para a 

humanidade1 . Através deste acordo recebeu o infante, para efeitos práticos, o co-

governo do reino, sendo-lhe concedido poder de plena jurisdição cível e crime em todo 

o país, exactamente aquilo por que seu pai ansiara, quando herdeiro da coroa110. 

Doravante, o infante onde quer que esteja com os seus ouvidores, em tudo se entenderá 

com os corregedores régios, devendo apenas antes da execução da sentença terem os 

pregoeiros o cuidado formalista de dizer: Iustiça que mãda fazer o Infante por mãdado 

de elRey seu padre, & em seu nome . 

Além deste poder judicial e executório, o tratado celebra uma completa amnistia, 

jurando pai e filho sobre os santos Evangelhos e sobre o Crucifixo, não perseguir, 

perdoar e esquecer tudo, garantindo isto não só através de palavras e juramentos mas 

com a inclusão de quantas cláusulas foram necessárias para assegurara a realização de 

tais promessas. Como testemunhas deste pacto assistiram, entre outros, Diogo Lopes 

Pacheco, Pedro Coelho e D. Gil Vasquez de Resende podendo os responsáveis, aos 

olhos do infante, pela morte de Inês, ficar descansados, assim como aqueles que, ao lado 

do príncipe, pegaram em armas contra o rei112. 

Ultrapassada esta primeira fase de tensão e estando, supostamente, o assunto 

arrumado, manda D. Afonso, ao sentir-se perto da morte, chamar os fidalgos que 

haviam tomado parte no conselho em que foi resolvida a morte de D. Inês. O rei 

aconselha a que deixem imediatamente o reino, pois após a sua morte não mais estariam 

seguros, já que D. Afonso duvidava, e bem, que D. Pedro continuasse a cumprir com a 

palavra dada. Estes homens fogem, então, para Castela onde vivem tranquilamente, até 

PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II, Cap. LXV, p. 467. 
109 FIGUEIREDO, Antero de -. D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 156. 
110 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV e XV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 
4 de: Nova História de Portugal/dir. de Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, p. 505. 
111 PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II, Cap. LXV, p. 467. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 40. 
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ao dia 28 de Maio de 1357, altura da morte do monarca, ocorrida em Lisboa e após um 

novo surto de peste e um terramoto113. 

D. Pedro tem então 37 anos de idade e uma ânsia enorme de bem exercer o poder 

político e de aplicar a justiça, o que lhe valeu a adjectivação de o Cru ou o Justo. 

O clero e os nobres serão sempre as suas vítimas preferidas, se bem que segue 

diferentes trajectórias relativamente a cada um. Se por um lado lhe desgostava o poderio 

e a influência de alguns nobres, a verdade é que aumentou ainda mais estes factores, 

dando, de acordo com Oliveira Marques, um passo atrás em relação à política escolhida 

pelo seu pai e avô, cuja política passava pela diminuição de concessões de mercês e o 

consequente engrandecimento dos nobres. Assim, D. Pedro fez pouco no sentido de 

refrear o poderio dos nobres114, conquanto fosse por eles temido e respeitado. No 

entanto, perseguiu o Clero, tomando uma série de medidas indicadoras de pouca 

simpatia, quer em relação ao clero regular como ao secular, tais como o começo do 

processo de nacionalização das ordens religiosas-militares, ao promover o investimento 

de seu filho bastardo D. João no mestrado de Avis 15. 

Uma vez aclamado Rei, podia D. Pedro concluir a vingança iniciada com a 

guerra civil. Em 1360 e somente três anos após a morte de D. Afonso IV e sua 

consequente subida ao trono, deu início, efectivamente, D. Pedro à vingança que 

provavelmente já teria em mente há muito e que resgataria o nome e a memória de Inês. 

D. Pedro, paralelamente, revela preocupações com a política externa. Com efeito, 

por ocasião da sua coroação, envia a seu sobrinho, o seu homónimo rei de Castela, os 

seus embaixadores Aires Gomes da Silva e Gonçalo Anes de Beja, que lhe comunicam a 

ascensão de seu tio ao trono de Portugal e propõem a continuação das alianças políticas 

e avenças de amizade que vinham já do tempo de Afonso IV. Esta proposta foi 

imediatamente aceite pelo rei castelhano e fica então combinado entre estes dois Pedros 

parentes, mútuos auxílios políticos: "amigo dos amigos e inimigo dos inimigos" além 

dos futuros casamentos entre os filhos legítimos e ilegítimos de ambos os reis. Assim, 

D. Fernando, herdeiro de Portugal, casaria com D. Beatriz de Castela e D. Constança e 

113 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIVe XV, p. 505 e SOUSA, Armindo 
de -1325-1480. in História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: Editorial Estampa, D.L 1993, 
p. 409. 
114 D. Pedro criou três grandes senhorios, um dos quais de largo futuro, o do conde de Barcelos, D. João 
Afonso Telo, seu valido favorito, a quem doou o senhorio daquela importante vila, no momento de o criar 
conde (1357). Criou ainda os senhorios de Porto de Mós e Prado, que doou respectivamente aos infantes 
D. João e D. Dinis, seus filhos com Inês de Castro. Cf. MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise 
dos séculos XIV eXV. Lisboa: Presença, 1987. Vol. 4 de: Nova História de Portugal/dir. de Joel Serrão e 
A. H. Oliveira Marques, p. 507. 
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D. Isabel, filhas de D. Pedro e da também sua manceba Maria de Padilha, casariam com 

os filhos de Pedro e Inês. 

É realmente interessante constatar como a vida dos reis peninsulares segue 

paralelamente chegando-se a tocar em tantos pontos: o nome, o cognome, as amantes, 

os casamentos falhados, os bastardos. Até o apelido Castro entra de igual modo na vida 

dos dois: através dos poderosos irmãos Álvaro e Fernando e de Inês e Joana que 

mantêm as suas relações com cada um dos Pedros. 

Com a confirmação dos apoios e relações diplomáticas com Castela, D. Pedro 

desejava, através dos favores prestados e recebidos e das empatias desenvolvidas, 

negociar um tratado de extradição, pelo qual poderia, finalmente, pôr as mãos nos seus 

fidagais inimigos, executores de Inês, que a conselho de um D. Afonso moribundo, se 

haviam refugiado em Castela. A estes senhores, havia D. Pedro pronunciado sentença 

de prisão, assim que cingiu a coroa, por terem feito contra ele e contra o seu Estado 

coisas que não deviam. Neste sentido, deu os bens de Pêro Coelho a Vasco Martins de 

Sousa, rico-homem e seu chanceler-mor, e os de Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes a 

outras pessoas. D. Pedro repartiu os ditos bens em tantas partes e por tanta gente que 

seria impossível, de todo e depois da sua morte, os antigos proprietários reaverem os 

seus bens ou aqueles a quem o rei tinha beneficiado serem despojados dos mesmos116. 

Estes interesses diplomáticos eram também uma prioridade do monarca castelhano que 

estava interessado em reaver quatro súbditos que tinham fugido para Portugal, onde 

viviam sossegadamente crendo que ...não receberiam dano porque uma justificada fé 

lhes dera confiante acoitamento nas fraldas da segurança I7. 

Estavam pois enganados, já que os reis, seus soberanos, celebravam agora um 

contrato que visava a extradição mútua dos homiziados e consequente execução118. 

Assim, e no mesmo dia foram todos presos, "...por que a prisom dhuuns nom fosse 

115 MARQUES, A. H. de Oliveira - Portugal na crise dos séculos XIV eXV,-p.5Ql. 
LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização,[19—]. 

(Biblioteca histórica)., p. 142-143. 
LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos, p. 49 e 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História de 
Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 41. 

"Esta troca de fugitivos já tem sido qualificada como imoral. Mas a imoralidade não parece residir na 
troca em si mesma, baseada num acordo de extradição (...) a imoralidade estará no assassinato puro e 
simples dos cativos trocados, sem garantias de defesa ou aparência sequer de processo judicial. " Cf. 
MARTINEZ, Pedro Soares - História Diplomática de Portugal. 2a. ed. [Lisboa] : Verbo, imp. 1992, p. 48. 
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avisamento dos outros ...", dando-se a entrega mútua dos presos na fronteira, que 

seriam severamente punidos. 

Tão horrenda terá sido a execução dos dois algozes de D. Inês, que o próprio 

Fernão Lopes diz que tudo o que se passou ". ..seeria bem doorida cousa douvir120... ", 

como comprovam as históricas históricas palavras do real cronista: "A Puríugal forom 

tragidos Alvoro Gomçallvez e Pêro Coellho, e chegarom a Samtarem omde elRei Dom 

Pedro era; e elRei comprazer da sua viimda (...) os sahiufora arreçeber, e sanha cruel 

sem piedade lhos fez per sua maão meter a tromento, quremdo que lhes confessassem 

quaaes forom na morte de Dona Enes cidpados, e que era o que seu padre trautava 

contreelle, quando amdavom desaviindos po aazo da morte delia; e nenhuum délies 

respomdeo a taaes preguntas cousa que a elRei prouvesse; e elRei com queixume dizem 

que deu huum açoute no rostro a Pêro Coelho, e elle se soltou emtom comtra elRei em 

desonestas e feas pallavras, chamamdolhe treedor, fe perjuro, algoz e carneçeiro dos 

homeens; e elRei dizemdo que lhe trouxessem çebolla e vinagre pêra o coelho, 

enfadousse délies e mandouhos matar. A maneira de sua morte, seendo dita pelo 

meudo, seria mui estranha e crua de comtar, ca mandou tirar o coraçom pellos peitos a 

Pêro Colho, e a Alvoro Gomçallvez pelas espadoas; e quaaes palavras ouve, e aquel 

que lho tirava que tal officio avia pouco em costume, seeria bem doorida cousa douvir, 

emfim mandouhos queimar; e todo feito ante os paaços omde el pousava, de guisa que 

comendo oolhava quamto mandava fazer . " 

De acordo com o texto que acabámos de transcrever também os corpos dos 

malfeitores, Pêro Coelho e Álvaro Gonçalves, foram queimados122. Deste destino 

escapou Diogo Lopes Pacheco, o mesmo que por D. Afonso IV houvera sido convidado 

para padrinho do pequeno infante D. Luís e um dos conselheiros reais que teria, 

também, concorrido, para o infeliz desfecho de D. Inês. Diogo Lopes, exilado em 

Castela, fora naquela manhã à caça, pelo que, quando o foram buscar depois de presos 

Pêro Coelho e Álvaro Gonçalves, não o acharam. Fecham os guardas as portas da vila 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização,[19—]. 
(Biblioteca histórica)., p. 144. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, 
[19--]. (Biblioteca histórica), p. 149. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos, p. 148-149. 
Note-se que se usava a cremação do cadáver nos crimes de blasfémia e sodomia, sendo, pois, utilizada 

em crimes infamantes. Cf. MOTTA, Julieta - Estudo sobre a Lenda. In ESCOLA BÁSICA 2,3 DE INÊS 
DE CASTRO Homepage. Coimbra, 1993 [citado em 12.12.2003 ; 18:16] 
Disponível em http://www.eps-ines-castro.rtcs.pt/Ines/Esaido_lenda.htm 
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para que ninguém o avisasse e esperam prendê-lo à vinda, o que realmente não 

aconteceu123. 

O ano de 1360 foi a altura do resgatamento de Inês, pois Pedro condena e 

executa os fidagais inimigos com as suas próprias mãos, preparando-se para sacralizar a 

memória de Inês de Castro. Assim, e cinco anos após a morte da amada e três após a do 

temível progenitor, a 12 de Junho de 1360, resolve D. Pedro anunciar o seu casamento 

com Inês. O rei encontrava-se em Cantanhede, albergado em casa do conde de Barcelos, 

D. João Afonso Telo e, decidido a fazer tal anúncio, jura sobre os Santos Evangelhos, 

perante o dito conde e perante Vasco Martinz de Sousa, chanceler-mor; Mestre Afonso 

das Leis, vice-chanceler; João Lourenço Bubal, guarda-mor e Gonçalo Peres, tabelião 

geral do rei, que casara clandestinamente com D. Inês, em Bragança, num dia que não 

podia precisar, podia aver hnuns sete annos, pouco mais ou meos, nom se acordamdo 

do dia e mez, que el recebera por sua molher lidema per pallavras de presemte como 

manda a samta igreja Dona Enes de Castro, filha que foi de Dom Pêro Fernamdez de 

Castro, e que essa Dona Enes recebera a elle por seu marido per semelhavees palavras, 

e que depois do dito recebimento a tevera sempre por sua molher ataa o tempo de sua 

morte, vivemdo ambos de consuum, efazemdosse maridança qual deviam . 

Alega D. Pedro que, na altura, nada dissera ou comunicara acerca desta sua 

união litúrgica com D. Inês, de modo a poupar seu pai e por medo e reçeo que dei 

avia . Declarou ainda ser verdade o que acabara de contar e que o fizera como 

descarga de consciência e para que não restassem dúvidas, ordenou ao tabelião presente, 

que lavrasse instrumento, do que dissera, em duplicado ou triplicado ou no número que 

fosse necessário. Todos os presentes, cortesãos, serviram de testemunhas ao instrumento 

lavrado e por mais estranho que achassem tal declaração e juramento nada objectaram, 

acatando a palavra do rei126. 

D. Pedro, antevendo qualquer contestação ao valor jurídico da sua inesperada 

afirmação, indica duas testemunhas, que, supostamente, teriam assistido ao casamento 

real. Eram elas o agora Bispo da Guarda, D. Gil, que na altura era apenas deão daquela 

Sé e Estêvão Lobato, na altura criado do Infante. São, então, estas testemunhas 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, [19— 
]. (Biblioteca histórica), p..146-147 
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mandadas chamar a Coimbra, onde farão os seus depoimentos. D. Gil conta que 

andando ele com D. Pedro e encontrando-se o séquito do infante acomodado em 

Bragança, foi convocado à câmara real, onde presentes D. Inês e D. Pedro, este último 

lhe comunica que é seu desejo receber Inês por sua mulher, naquele momento e naquele 

lugar e pondo ambos as mãos sobre as do clérigo, este abençoa a união daquelas almas 

enamoradas. Diz D. Gil que os recebera ambos per palavras de presente como manda a 

samta egreja e que os vira viver de comsuum ataa morte dessa Dona Enes127. As 

mesmas perguntas foram feitas a Estêvão Lobato que confirma a estada do rei, enquanto 

infante, em Bragança, e a intimação recebida para se dirigir à câmara de D. Pedro, onde 

se encontravam D. Gil e o casal real que apenas aguardava D. Estêvão para que servisse 

de testemunha aos votos prestes a serem proferidos. Ambos, nos seus depoimentos 

referem datas, nunca concretas mas coincidentes, pelo menos, relativamente ao ano em 

que teria ocorrido a união matrimonial: há cerca de sete annos pouco mais ou menos128. 

Se tanto D. Pedro como D. Gil não se recordam do dia ou sequer do mês em que o 

infante tomara D. Inês como sua legítima mulher, já Estêvão avança com um dos 

primeiros dias de Janeiro. Esses mesmos dias que, cerca de dois anos mais tarde, 

serviriam à vitória da morte sobre Inês. 

Após estes depoimentos, D. João Afonso, conde de Barcelos e mordomo-mor do 

rei, em casa do qual D. Pedro estava acomodado, como disséramos anteriormente, 

expõe a esta espécie de tribunal129, constituído por Dom Lourenço, bispo de Lixboa, e 

Dom Affonso, bispo do Porto, e Dom Joham, bispo de Viseu, e Dom Affonso, priol de 

Santa Cruz desse lugar, e todo lios fidalgos amte nomeados, com outros muitos que nom 

dizemos, e os vigairos e clerezia e muito outro poboo, assi ecclesiastico come secular, 

que se pêra esto alli juntou , o que se passou em Coimbra e em Cantanhede e o que 

estava provado, embora fosse até àquele momento desconhecido. O conde mandou 1er e 

publicar todo o processo, do qual constava a declaração jurada de D. Pedro, os 

depoimentos das testemunhas e a bula do Papa João XXII, datada de Avinhão a 18 de 

Fevereiro e pedida pelo falecido D. Afonso IV, dando dispensa a seu filho, o então 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos, p. 130. 
LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos, p. 130. 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 

de Portugal, p. 45. 
LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto:Civilização, [ 19—]. 

p. 130-131. 
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infante D. Pedro, que naquela altura contava apenas cinco anos, para poder casar com 

qualquer mulher nobre, por mais próximo que fosse o parentesco que os unia"'. 

Lida a bula papal, pede o conde D. Afonso, três cópias do referido instrumento, 

que seriam entregues aos recém-legitimados infantes, D. João, D. Dinis e D. Beatriz, 

filhos de D. Pedro e D. Inês. 

Face às circunstâncias referidas, começa a polémica. Muitos dos que ouviram D. 

Pedro, desde logo demonstraram as suas dúvidas porque o créer da cousa ouvida esta 

na razom e nom na voomtade, poremde o prudemte homem que tal cousa ouve que sua 

razom nom quer conceber, logo se maravilha duvidamdo muito . 

Desde logo se levantaram questões de difícil resolução, pois não é fácil 

compreender como podem existir tais lacunas em tão importante e solene declaração, 

como, aliás alerta Fernão Lopes. A primeira e mais relevante deve-se ao facto de 

nenhuma das testemunhas, ou mesmo o próprio rei, ter em mente a data exacta do 

casamento ? Apenas Estêvão, o criado de D. Pedro, se lembra de uma data, humm 

primeiro dia de Janeiro e que por alguns foi mal interpretada, como no caso de 

Afonso Lopes Vieira que lê tal testemunho como se Estêvão se referisse ao primeiro dia 

de Janeiro135. Ainda bem que assim não é, porque caso o casamento tivesse ocorrido no 

primeiro dia do ano, em plena altura festiva e ainda assim ninguém se lembrasse da 

data, só viria reforçar a visão dos cépticos que duvidavam das declarações de D. Pedro. 

Assim, o porquê da inexactidão relativa à data do casamento e o facto de D. Pedro ter 

esperado tanto tempo para afirmar a existência de tal casamento, alegando que não o 

" (...) querendo condescender em tuas prezes e delRei D. Affonso teu padre, que per suas letras de ti a 
nos homildosamente suplicou, para casares com qualquer nobre mulher devota a Santa egreja de Roma, 
ainda que per linha transversa dhuma parte do segundo graao e doutra no terceiro sejaaes divedos que 
per razom doutras duas linhas collateraes seja embargo de paremtesco, ou cunhadia amtre vos no quarto 
graao, licitamente por matrimónio vos podesse ajuntar; nos per appostollica autoridade despecial graça 
todo tiramos e removemos, despemsando contigo e com aquella com que assi casares, de nosso 
apostollico poderio, que a geraçom que de vos ambos nascer seer legitima sem outro impedimento; porem 
nenhum homem seja ousadopresumptuosamente contra esta nossa despencam hir, doutra guisa seja certo 
na hira e sanha do todo-poderoso Deus e dos bem aventurados Sam Pedro e Sam Paulo apóstollos 
emcorre (...)"; Cf. OLIVEIRA, Flório José de-Dom Pedro eDonalnês. Lisboa : Estudos Pórtico, 1948, 
p. 66-68. 
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fizera antes por receio e temor a seu pai, são duas questões sem resposta. O mesmo pai 

contra quem ele combateu em guerra civil, imediatamente após a morte de Inês, em 

1355. Não tivera ele receio nessa altura, ou nos momentos em que indo contra as reais e 

paternais ordens, se encontra com Inês em Albuquerque, durante o exílio desta, naquela 

castelhana região fronteiriça? E porque não, sendo ele rei já há três anos, ter 

aproveitado o momento da sua subida ao trono para apresentar Inês como a legítima 

rainha de Portugal? Se realmente foi no seguimento da condenação e execução dos 

algozes de Inês, ainda é possível encontrar alguma lógica na execução do seu plano de 

reabilitação da mulher, mas na realidade não nos é possível datar com precisão a 

sequência exacta dos acontecimentos. Se Fernão Lopes se refere primeiramente às 

declarações de D. Pedro relativas ao casamento e só depois à captura e consequente 

execução de Pêro Coelho e Álvaro Gonçalves, já os historiadores e estudiosos 

inesianos, tais como Antero de Figueiredo, António de Vasconcelos, invertem a dita 

sequência. Rigor histórico ou apenas um modo de apresentar os factos de forma mais 

fantástica e apoteótica são hipóteses? Há ainda uma outra teoria que defende que D. 

Pedro aguardou tanto tempo para prestar tais declarações para eventualmente receber o 

documento papal legitimador dos seus três filhos com Inês136. No entanto, Sérgio da 

Silva Pinto afirma que Fernão Lopes não está correcto e que existem documentos 

autênticos, que só vêm confirmar e validar o juramento régio de Cantanhede e os 

depoimentos de Coimbra em 1360, tal como uma carta de 8 de Setembro de 1358 sobre 

as jurisdições restituídas ao Mosteiro de Alcobaça, na qual D. Pedro declara ter a 

intenção de aí ser sepultado, juntamente com D. Inês, sua mulher. Note-se que a carta 

data de 1358, o ano seguinte à sua subida ao trono, na qual manifestou a certeza do seu 

casamento com D. Inês137. 

Por último, e de acordo com a época, a mais grave, mas também a mais fácil de 

todas as questões, o juramento de D. Pedro sobre as escrituras. No caso das declarações 

serem realmente falsas, D. Pedro poderia estar a sentenciar a sua descida aos infernos, 

por tão sacrílega mentira138? Além do mais e voltando à problemática da verdadeira 

sequência de eventos neste ano de 1360, não quebrou também D. Pedro, o religioso 

OLIVEIRA, Flório José de - Dom Pedro e Dona Inês. Lisboa: Estudos Pórtico, 1948, p. 76. 
136 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês : o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev..Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 186. 
137 PINTO, Sérgio da Silva - O Casamento Válido de Inês de Castro. In: Studium Générale. Vol. VIII, 
tomo 2o. Porto: 1961, p. 196. 
138 OLIVEIRA, Flório José de - Dom Pedro e Dona Inês, p. 73. 

42 



juramento efectuado em Canavezes aquando do fim da guerra civil contra seu pai D. 

Afonso IV em Agosto de 1355, ao não respeitar o exílio dos assassinos conselheiros? 

Algumas destas questões foram colocadas por João das Regras nas Cortes de 

Coimbra de 1385, aquando da escolha de um novo e legítimo pretendente ao trono, 

sendo por este defendido, D. João, Mestre de Avis, o filho mais novo de D. Pedro e de 

uma senhora galega, da qual apenas se conhece o nome - Teresa Lourenço139. 

D. Fernando, o legítimo filho de Pedro e Constança, morrera em 1383, deixando 

apenas uma filha legítima, D. Beatriz, prometida ao futuro rei de Castela, e cuja mãe 

era a mal-amada rainha portuguesa, D. Leonor Teles. Fáceis são de verificar as razões 

pelas quais D. Beatriz não poderia cingir a coroa portuguesa sob pena de esta ser 

anexada à castelhana, como bem é abordado pela nossa historigrafia140. Por isso, e em 

linhas muito gerais, foi necessário escolher um novo pretendente ao trono. Foram, 

assim, apresentados os filhos que D. Pedro teve com D. Inês e, também, o filho D. João, 

que viria a ser o escolhido. Para tal, precisou o doutor João das Regras, desmontar as 

antigas declarações de D. Pedro e provar a ilegitimidade dos três filhos de Inês, 

elevando D. João, igualmente ilegítimo. 

Nas Cortes de Coimbra, quis João das Regras contestar a validade do casamento 

e a consequente legitimidade dos infantes, não pondo, porém, em causa a existência do 

mesmo. Este poderá ter ocorrido, e muito provavelmente aconteceu mesmo, mas os 

factores envolventes concorreram para a sua clandestinidade e sigilo. A verdade é que 

os três documentos apresentados por João das Regras de modo a comprovar a dita 

invalidade, concorreram em detrimento desta característica do casamento. Um deles 

seria uma carta escrita ao Papa por D. Afonso IV, na qual lhe rogava que não 

concedesse a D. Pedro a solicitada dispensa para casar com D. Inês141. Outro 

documento era uma carta de D. Pedro também dirigida ao Papa e em que lhe suplicava 

que legitimasse o seu casamento com D. Inês e os filhos que dela houvera. O terceiro e 

último era a recusa do Papa em satisfazer tal pedido do Infante142. 

História de Portugal. A Monarquia feudal. Vol. 2. Lisboa: Editorial Estampa, D.L 1993, p. 415. 
Fernão Lopes avança também a problemática da ilegitimidade de D. Beatriz, já que sua mãe, Leonor 

Teles, teria casado com D. Fernando, estando ainda casada João Lourenço da Cunha, com quem teve dois 
filhos. Daí a invalidade deste casamento. Cf. LOPES, Fernão - As crónicas de Fernão Lopes. 3a ed 
.Lisboa: Gradiva, 1993. (Obras de António José Saraiva) (Crónica dei Rei D.Fernando), p. 268. 

... e vos rogamos que secretamente da nossa parte informeis o Papa de como o dito casamento seria 
ilícito e desigual, e que queira neste ponto não atender ao pedido do Infante meu filho. Cf. LOPES, 
Fernão - As crónicas de Fernão Lopes. 3a ed .Lisboa: Gradiva, 1993. (Obras de António José Saraiva) 
(Crónica dei Rei D. João I), p. 279. 
142 OLIVEIRA, Flório José de - Dom Pedro e Dona Inês, p. 84-85. 
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Como se verifica basta alegar a existência destes documentos para provar, de 

facto, a existência do casamento mas, e como o Doutor João das Regras bem 

argumentou, servem igualmente para demonstrar a sua invalidade e ilegitimidade. Não 

obstante, e de acordo com Sérgio Silva Pinto, documentos que pressupunham e 

confirmavam a existência do casamento foram ignorados e nunca mencionados para 

este fim, tais como a já aqui referida carta de D. Pedro ao Mosteiro de Alcobaça (1358), 

o testamento da Rainha-mãe D. Beatriz (1358), o testamento de D. Pedro (1367) e o 

Sermão das Exéquias de D. Inês de Castro (1362)143. 

Concomitantemente, não podemos esquecer, que no foro eclesiástico se 

estabelece a realidade de um matrimónio, na falta do seu registo, por alguma destas 

quatro práticas: por declaração jurada do clérigo que pede e recebe o consentimento dos 

contraentes (testis qualificatus); por declaração jurada das testemunhas comuns; por 

declaração juradas dos mesmos cônjuges; ou, por último, por demonstração da posse de 

estado, através dos três elementos clássicos: nomen (haverem sido chamados cônjuges); 

tractus (haverem feito convivência) efama (haverem-nos, em geral, por consortes)144. 

Ainda na sua defesa pela validade do casamento de D. Inês e D. Pedro, Sérgio da Silva 

Pinto aponta uma tradição jurídica da Igreja, a doutrina do favor juris, na qual se deve 

considerar válido este matrimónio, por não haver certeza moral da sua nulidade145. 

António Caetano de Sousa no tomo II das suas Provas da História Genealógica, 

refere que D. Pedro viveu este casamento até à sua morte e que, caso as suas 

declarações tivessem, de algum modo, sido falsas, a verdade, é que mesmo às portas da 

morte, e enquanto ditava o seu testamento, se refere o rei moribundo a D. Inês como 

sua mulher: Item mandamos, que entreguem aos filhos da Infanta D. Ignez, que outro si 

foi nossa mulher, a quinta do Canidelo, que era sua, e todo aquelo, que dela ouvemos, 

Diz Silva Pinto que o discurso de João de Cardillac, arcebispo de Braga e o maior poder espiritual do 
reino demonstrava que não só os simples e de pouco entender mas também os letrados acreditavam no 
casamento real. Reproduzimos aqui um excerto do referido Sermão que Sérgio da Silva Pinto incluiu nos 
seu estudo. Segundo narra o Livro do Génesis, embora Abraão... tivesse escondido que uma certa Sara 
era verdadeira esposa, por estar inquieto...com medo de Faraó, rei do Egipto, não obstante isso, pelo 
afecto e cuidado com a mesma Sara, enquanto viva e, mormente, quando defunta, pelo pranto e grande 
sepultura levantada, evidenciou que ela era sua consorte... 

Essoutro Abraão, príncipe grande e excelso, conquanto por temer alguma ira e paixão de el-rei D. 
Afonso seu pai, houvesse escondido que a infanta D. Inês... era sua esposa, não obstante isso, pela 
sinceridade do afecto e cuidado com ela, durante a vida, e agora muito melhor depois de morta pelo 
esplendor da sua sepultura, fez saber a todos os súbditos do seu reino a excelsa nobreza da mesma D. Inês 
e que ela era sua esposa... Cf. PINTO, Sérgio da Silva - O Casamento Válido de Inês de Castro. In: 
Studium Générale. Vol.VIII, tomo 2o. Porto: 1961, p. 197. 

PINTO, Sérgio da Silva - O Casamento Válido de Inês de Castro. In: Studium Générale. Vol.VIII, 
tomo 2o. Porto: 1961, p. 198. 
145 PINTO, Sérgio da Silva - O Casamento Válido de Inês de Castro, p. 200. 
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como no devíamos pêra o darem por sa alma, como ela mandou em seu testamento . 

É de referir ainda que também a rainha D. Beatriz reconheceu este matrimónio, pois no 

seu testamento, trata a todos os filhos de D. Pedro, seus netos, por infantes, não criando 

diferenças de legitimidade147. 

Resta, ainda, a abordagem da figura de D. Pedro, o Rei Saudade, que de modo a 

colmatar este sentimento e a glorificar a amada, à medida que dá por terminado o seu 

plano de reabilitação da memória de Inês de Castro, acciona a mais espectacular 

homenagem que se pode fazer a alguém que dorme o longo e profundo sono da morte 

há já cerca de sete anos, mandando construir o sumptuoso túmulo de Alcobaça. D. 

Pedro, que, perante o pai, invocara a sua viuvez para não voltar a casar após a morte de 

Constança, vive agora apenas em função da memória da mulher que sempre amou, 

independentemente das suas obrigações enquanto herdeiro do trono. 

Se as suas declarações relativas ao casamento suscitaram e dúvidas e se os actos 

de vingança perpetrados pelo monarca surgiram como murmúrios da pretendida 

glorificação de Inês, era seu objectivo, agora, apagar eventuais dúvidas que pairassem 

sobre a inocência da amada ao mesmo tempo que esta última homenagem perpetuava a 

sua condição de vítima e de rainha injustiçada. Por outro lado, era também uma 

maneira de retirar dos ombros de seu pai a responsabilidade que lhe foi imputada 

OLIVEIRA, Flório José de - Dom Pedro e Dona Inês. Lisboa: Estudos Pórtico, 1948, p. 73-74 (nota de 
rodapé). Também D. António Caetano de Sousa na sua História Genealógica da Casa Real Portuguesa 
refere: Casou segunda vez em vida delRey seu pay no 1 de janeiro de 1354 com a infanta D. Ignez de 
castro, sua sobrinha, a quem depois de morta fez coroar rainha. Cf. SOUSA, D. António Caetano de -
Provas de História Genealógica da Casa Real Portuguesa. Tomo I, livro I. Coimbra: Atlântida - Livraria 
Editora, Lda, 1946, p. 230. Francisco da Fonseca Benevides na sua obra Rainhas de Portugal, apresenta 
D. Inês de Castro como a segunda mulher de D. Pedro reinando esta apenas um ano, entre 1354 e 1355. 
Cf. BENEVIDES, Francisco da Fonseca - Rainhas de Portugal. Tomo I. Lisboa: Typographia Castro 
Irmão, 1878, p. 205. 
1471.A.N./T.T., gaveta XVI, m. 1, doe. 4 (Testamento da Rainha D. Beatriz) 
[...] Item mando ao Iffante dom Joham meu neto a mha copa de prata smaltada que me deu el Rei. 

Item Ihi leixo duas taças das minhas da prata, das per que bevo. 
Item Ihi leixo hua outra copa de prata dourada, das que eu ouver ao tempo do meu saiimento. 
Item mando ao Iffante dom Denis meu neto a minha copa com sa sobre copa de prata, que me deu o 

Priol do Spital Dom Stevam Vaasquez, a qual he dourada, e tem en cima da sobre copa huu botom 
grande. 

Item Ihi leixo duas taças de prata das que me deu o Meestre D'avis. 
Item outra tal copa a este, commo a dom Joham. 
Item mando aa Iffante dona Beatrix minha neta luta grillanda d'ouro, com rosetas smaltadas com 

çaffiras, antre cada hua roseta, e en cada Mia roseta huum grãao de aljoffar. 
Item Ihi leiixo a copa da prata dourada quefoii de dona Vataça. 
Item Ihi leiixo as melhores contas de aljoffar que ouver, afora as que leiixo aa Iffante dona Maria. 
Item Ihi leiixo o meu Relicaiiro de camafeu quefoii de dona Maria Affonso e hefegura de Samsam e se 

sobre huum leom e o campo he preto e o homem e leom brancos e teem smeraldas e robis pequenos 
d'arredor. 

Item Ihi leiixo a minha Crux do ouro que tem camaffeu fegura de cabeça branca en campo preto. E 
arredor do camaffeu smeraldas e robis pequenos e nos cantos da Crux dous robis e duas çaffiras. [...] 
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aquando da morte de Inês148. Não que D. Afonso não fosse culpado, já que dele partiu a 

real sentença mas, na verdade e de um ponto de vista moral, não seria este o desejo do 

rei, antes pelo contrário e, ele próprio acabou por se tornar numa vítima da sua lei e dos 

seus conselheiros^9. 

Perante esta realidade e seguindo seus desejos, manda D. Pedro esculpir e erigir 

no templo de Alcobaça dois magníficos mausoléus150. Um para receber os restos 

daquela que ele declarara sua legítima esposa e cuja estátua jacente perpetua uma Inês 

rainha; outro para ele próprio ser sepultado, junto a D. Inês e finalmente atingirem, na 

morte, a igualdade151. 

Diz Fernão Lopes que nada mais havendo a fazer relativamente à vingança e 

glorificação de Inês, não se esquece, no entanto, D. Pedro, de honrar os seus ossos, 

mandando fazer huum muimento dalva pedra, todo mui sotillmente obrado, poemdo 

emlevada sobre a campãa de cima a imagem delia com coroa na cabeça, como se fora 

Rainha; e este muimento mandou poer no moesteiro Dalcobaça, nom aa emtrada hu 

jazem os Reis, mas demtro na egreja há maão dereita, acerca da capella moor. . 

Assim que está, então, concluído o túmulo de Inês, que atendendo à sua escala, 

riqueza decorativa, variedade iconográfica e complexidade plástica parece-nos que foi 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a Ed., rev. - Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 48. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 48. 

Antero de Figueiredo refere que os frades cistercienses de Alcobaça poderiam, eventualmente, ter 
insinuado a D. Pedro que o mosteiro seria o local ideal para albergar tão importantes monumentos perante 
a dúvida do monarca quanto à localização dos mesmos. A relação entre D. Pedro e os monges de Alcobaça 
baseava-se num interesse mútuo e apoio às próprias causas. Alcobaça foi vítima, tal como D. Pedro, de D. 
Afonso IV, que lhe retirou território e prestígios (na verdade Afonso IV retirou apenas as terras sonegadas 
pelos monges). Estes maus-tratos levaram os monges a alimentarem uma relação de solidariedade e 
empatia com o incompreendido infante. Tal simpatia teve o efeito desejado e D. Pedro acabou por 
responder às reivindicações a que se julgavam com direito, restituindo as terras retiradas por seu pai e 
dando ainda várias regalias e privilégios segundo carta régia datada de Leiria, de 4 de Setembro de 1358. 
Cf. FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 190. 

(...) D. Pedro incumbiu-se de rescrever a história política portuguesa recente e a sua própria história 
pessoal. Encarregou-se de fomentar o reconhecimento público que desejava para a sua união com D. Inês, 
deixando para a posteridade, de uma forma monumental e memorável, a prova material de que ambos 
haviam contraído matrimónio. Assim sendo, D. Pedro teve a ousadia de fazer representar como rainha o 
jacente de uma mulher mandada assassinar pelo seu próprio pai, colocando o seu túmulo e o dela, lado a 
lado, como marido e mulher. A representação de D. Inês coroada e a disposição dos túmulos acentuam, 
claramente, a veracidade do matrimónio secreto, pois pouco falta para se tratar de um só túmulo conjugal 
dada a unidade estilística e a complementaridade discursiva que representam. Do mesmo modo, D. Pedro 
coloca estes túmulos naquela que era a igreja que melhor personificava o papel de panteão dinástico até ao 
reinado do seu bisavô." Cf. AFONSO, Luís Urbano - O Ser e o Tempo. As Idades do Homem no Gótico 
Português. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2003, p. 66. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização,[19—]. 
(Biblioteca histórica), p. 200. 
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uma obra realizada ao longo de vários anos , procede D. Pedro à impressionante 

trasladação da amada e manda trazer o seu corpo do mosteiro de Samta Clara de 

Coimbra, hu jazia, hu mais homrradamente que se fazer pode, ca ella viinha em 

huumas andas, muito bem corregidas pêra tal tempo, as quaaes tragiam gramdes 

cavalleiros, acompanhadas de gramdes fidalgos, e muita outra gente, e donas, e 

domzellas, e muita creelezia. Pelo caminho estavom muitos homeens com çirios nas 

maãos, de tal guisa hordenados, que sempre o seu corpo foi per todo o caminho per 

antre çirios acesos; e assi chegaram ataa o dito moesteiro, que eram dalli dezassete 

legoas, omde com muitas missas e gram soleniddae foi posto em aquel muimento: efoi 

esta a mais homrrada trelladaçom, que ataa aquel tempo em Purtugal fora vista154. 

Após tão solene trasladação, muito própria de uma rainha, tal como D. Pedro 

desejara, cerrou-se o túmulo de Inês sobre o seu cadáver no dia 2 de Abril de 1361155. É 

António de Vasconcelos quem aponta esta data, segundo Faria e Sousa e reafirmada por 

Fr. Manuel dos Santos nas suas Provas da Historia Genealógica e é, também, ele 

próprio, que apresenta as suas dúvidas em relação à veracidade da mesma, alegando 

que é de todos bem conhecido o pouco escrúpulo com que Faria e Sousa inventa de sua 

cabeça o que bem lhe lembra além de lhe parecer impossível que no princípio da 

Primavera de 1361 já estivesse concluído o primeiro túmulo mandado lavrar, quando no 

Verão do ano anterior, altura em que D. Pedro faz a sua declaração e juramento de 

haver casado com D. Inês, ainda nada apontava para a existência de tal monumento 

tumular. Ora este facto causou grande estranheza e estupefacção em toda a corte, o que 

não teria sucedido se nessa altura a construção do túmulo, no qual D. Inês figura como 

(...) provavelmente entre 1358, ano em que temos a primeira referência à intenção de sepultar D. Inês 
no mosteiro alcobacense, e 1361, uma vez que terá sido nesse ano que se trasladou o corpo de D. Inês 
para Alcobaça. Cf. AFONSO, Luís Urbano - O Ser e o Tempo. As Idades do Homem no Gótico 
Português. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2003, p. 24. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, 19—]. 
(Biblioteca histórica), p. 200. 

Note-se que Antero de Figueiredo se refere ao dia 25 de Abril de 1361 como a data da trasladação, 
tomando-a como certa, tal como se pode verificar na nota LII, p.310 de D. Pedro e D. Inês : o grande 
desvaryo. Num sítio de uma escola de Coimbra denominada Inês de Castro que apresenta a sua história e 
já aqui anteriormente referido, é-nos apontada a primavera de 1363 como a data provável do funeral de 
Inês rainha. Infelizmente não há referências quanto à fonte de tal informação, mas esta data torna-se, sem 
dúvida, muito mais plausível. Cf. FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo 
(1320-1367). 3a edição rev. Paris: Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 310 e MOTTA, Julieta - Estudo 
sobre a Lenda. In ESCOLA BÁSICA 2,3 DE INÊS DE CASTRO Homepage. Coimbra, 1993 [citado em 
12.12.2003 ; 18:16] 
Disponível em http://www.eps-ines-castro.rtcs.pt/Ines/Estudo_lenda.htm 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 63. 
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rainha, tivesse já iniciado . É claro que a construção se poderia ter dado durante todo 

aquele ano sem que ninguém se apercebesse, tanto devido à especial relação que D. 

Pedro mantinha com os frades cistercienses como por possíveis ordens de sigilo 

absoluto, a manter até à conclusão de uma obra com tamanha envergadura. 

No entanto, as crónicas da época não nos deixam dúvidas quanto à cerimónia da 

trasladação do corpo de Inês para Alcobaça, cuja grandiosidade surgiu como um grito 

velado aclamando esta nova rainha de Portugal. Na verdade, é dramático o episódio da 

suposta coroação e beija-mão do cadáver158 mas D. Inês ficará para sempre eternizada e 

perpetuada na sua condição real através da coroa que cinge depois de morta. 

Há contudo os que defendem tal hipótese, chegando a considerar tão faustosa 

cerimónia incompleta, por se não verificar uma certa adoração ao cadáver de D. Inês. 

Assim, os aqui já referidos Manuel de Faria e Sousa159, Fr. Manuel dos Santos160 e D. 

António Caetano de Sousa defendem a realização da cerimónia da coroação mas são 

poucos, relativamente àqueles que não fazem qualquer referência a este episódio da 

vida de Pedro e Inês. 

Não seria lógico que no caso de tal ter acontecido, tivessem os grandes cronistas 

da época registado este acto inédito? Não teriam Fernão Lopes e Pedro de Ayala 

registado este espantoso episódio da coroação e do beija-mão nas suas obras? Nem os 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal,^. 64. 

Refere Flório de Oliveira que as crónicas de Ruy de Pina e de Fernão Lopes se encontram incompletas, 
por nelas se omitir a cerimónia do beija-mão da coroada defunta e que esta propositada omissão se deve, 
por um lado, ao facto de Fernão Lopes escrever as suas crónicas a pedido de D. Duarte e por isso 
moralmente impedido de credibilizar o romance de D. Pedro, avô de D. Duarte, pois ao legitimar o 
casamento de Pedro e Inês e consequentemente os filhos destes, estaria a desacreditar a legitimidade de D. 
João I, pai de D. Duarte. Por outro lado também Ruy de Pina omite tal episódio, pois defende-se a teoria 
de que este teria plagiado a obra de Fernão Lopes. Cf. OLIVEIRA, Flório José de - Dom Pedro e Dona 
Inês. Lisboa: Estudos Pórtico, 1948, p. 78-79 e 96-97. 

Lvsiadas de Lvis de Camoens, príncipe de los poetas de Espana é a obra referida por Antero de 
Figueiredo, na qual Faria e Sousa afirma ter tido acesso a uma cópia do instrumento público (auto da 
Coroação) que se conserva no Arquivo Real e no qual se confirmava a coroação depois de morta. Cf. 
FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês : o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. .Paris : 
Livraria Aillaud e Bertrand , 1916, p. 301. 

Frei Manuel dos Santos autor da obra Alcobaça Ilustrada diz também na página 176: "No outro dia 
officiou osfuneraes em Pontificial o Bispo de Viseu; e no fim fez elRey descobrir o cadáver acomodando-
o como poderão em hua cadeira; & trazendo o Abbade hua coroa de ouro prevenida, outra vez derão 
principio a nova & celebradíssimo cerimonia de beijarem a fria mão de D. Ignês como de sua Raynha 
todos os que erão presentes: por remate da acção depositarão o Real cadáver na elegante e soberbissima 
sepultura, que o esperava; & nella descasa até o vitimo dia da ressureição vniversal. " Cf. FIGUEIREDO, 
Antero de - D. Pedro e D. Inês : o grande desvaryo (1320-1367), p. 301. 

Na sua Historia Genealógica da Casa Real Portugueza escreveu o autor na página 370 do livro II: 
"Tirado o corpo da sepultura foy vestido, e adornado das insígnias de Magestade, e assentando-se em 
huma cadeira, lhe beijarão a mão os Senhores, e Grandes do Reyno, em demonstração, e reconhecimento 
e vassalagem. " Cf. FIGUEIREDO, Antero de -D. Pedro e D. Inês : o grande desvaryo (1320-1367), p. 
301. 
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historiadores mais actuais como Oliveira Marques, nem grandes vultos da literatura 

portuguesa, como Camões, António Ferreira ou Garcia de Resende, se referem à cena 

da coroação nas suas obras. Mas também não seria necessário, uma vez que Inês havia 

já sido imposta como rainha com a declaração do casamento clandestino no Verão de 

1360 e o seu próprio túmulo de Alcobaça ostenta uma alva Inês coroada - até hoje. 

Tudo isto nos leva a crer que a coroação foi um episódio de cariz fantástico, 

fabuloso e lendário que a imaginação literária espanhola, a par do seu truculento génio 

dramático tratou de difundir através de várias obras como a tragédia de Fr. Jerónimo 

Bermudez, Nise Laureada, publicada em 1577 e de obras do século XVII, cujo episódio 

dramático central é a coroação de Inês de Castro, tais como: La Infanta Coronada, de 

Juan Suarez de Alarcon; La tragédia famosa de Dona Inès de Castro, de Mexia de la 

Cerda e Reynar después de morir de Velez de Guevara162. 

Podemos, portanto, duvidar da veracidade do episódio da coroação de Inês, 

assim como podemos, também, pôr em causa o ano da sua trasladação, que dependeria 

da conclusão do monumental túmulo que D. Pedro mandou fazer. 

Sob o mesmo tecto e ao lado esquerdo163 de Inês, foi também sepultado D. 

Pedro, dois dias 4 depois da sua morte repentina e dolorosa165, ocorrida em Estremoz, 

na madrugada do dia 18 de Janeiro de 1367, segunda-feira, avemdo dez annos e sete 

meses e viimte dias que reinava, e quaremta e sete anos e nove meses e oito dias de sua 

hidade166. 

Actualmente encontram-se os túmulos numa pequena e sombria capela gótica 

erigida no século XVII, no lado baixo do braço direito da cruz formada pela nave 

Cf. SOUSA, Maria Leonor Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de Sempre. Coimbra: Fernandes e 
Terceiro, 1996 (Edição privada da Quinta das Lágrimas), p. 7. e FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e 
D. Inês : o grande desvaryo (1320-1367), p. 302. 

Estava o túmulo de D. Inês à direita do de D. Pedro, como também era uso na tumulação de marido e 
mulher... Cf. VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de 
História de Portugal. 2a ed., rev.Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 65. 

Fernão Lopes avança esta data no capítulo XLIV da Crónica de D. Pedro: e mandousse levar aaquel 
mosteiro que dissemos, e lamçar em seu muimento, que estajumto com o de Dona Enes. Epor quanto o 
Iffamte Dom Fernando seu primogénito filho nom era estomçe hi, foi el Rei detendo e nom levado logo, 
ataa que o Iffamte veo, e aa quarta feira foi posto no muimento .Cf. LOPES, Fernão - Crónica do senhor 
rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização,[19—]. (Biblioteca histórica), p. 202. Já 
António de Vasconcelos diz que o outro túmido recebeu o cadáver de D. Pedro no dia 25 de Janeiro de 
1367 efoi então cerrado na esperança de que não mais se abriria senão no dia da ressurreição geral, no 
fim do mundo. Cf. VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no 
curso de História de Portugal, p. 64. 

5 Foy deos servido chamallo deste Mundo por meyo de huma dor, que entendo pelo effeito ser flato 
maligno; porque o privou da vida arrebatadamente. Cf. SANTOS, Fr. Manuel - Monarquia Lusitana, 
part. VIII, cap. I. 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização,[19—]. 
(Biblioteca histórica), p. 202. 
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principal, capela-mor e arco cruzeiro da igreja abacial167. Estes situam-se frente a 

frente, os pés dum voltados conta os pé do outro , disposição que veio dar ainda 

maior credibilidade à lenda de que os túmulos estariam assim dispostos, por ordem de 

D. Pedro, para que no dia da Ressurreição e Juízo Final, assim que se erguessem das 

suas tumbas se pudessem os amantes entreolhar. 

Concluímos a primeira parte deste capítulo com uma reflexão sobre as vidas que 

nestas páginas foram analisadas. No fundo e mais do que a história de Inês é, 

sobretudo, a história da vida de Pedro, desde o seu nascimento até à morte. Uma vida 

que em tantos aspectos se assemelha à de seu pai e se repercute na de seu sobrinho, 

Pedro de Castela. Como se a vida, representada na medieva roda da fortuna, se repetisse 

e imitasse, apresentando apenas novas personagens ou até, através das mesmas, que vão 

dando passando o protagonismo às que se seguem. Esta circularidade da História, é 

visível, reflectindo-se nos conflitos entre D. Pedro e D. Afonso e entre este e seu pai D. 

Dinis. E é esta repetição que trará maior sofrimento aos seus intervenientes, eles 

próprios conscientes da repetição da História, sendo a metáfora da Roda da Fortuna, 

patente no túmulo de D. Pedro, um sintoma deste tipo de sentimento169. 

167 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 297. 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 

de Portugal, p. 67. 
AFONSO, Luís Urbano - O Ser e o Tempo. As Idades do Homem no Gótico Português. Casal de 

Cambra: Caleidoscópio, 2003, p. 102. 
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1.2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 
A CONSTRUÇÃO DE UMA MEMÓRIA PARA OS ROMÂNTICOS. 

"Onde quer que encontreis uma lenda, podeis estar certos de que, se fordes ao 

fundo do assunto, encontrareis uma história.170 " 

A razão da perenidade do tema inesiano prende-se directamente com a atracção 

que a história de um grande amor, como o de Pedro e Inês, exerce sobre a imaginação 

colectiva e exerceu, durante séculos, na imaginação e na alma dos artistas. Por outro 

lado, o carácter aristocrático dos intervenientes e o facto de Inês ter sido imortalizada 

por Camões no canto terceiro d' Os Lusíadas, e por isso, segundo Maria Leonor 

Machado de Sousa, a única heroína amorosa real a ter sido cantada por um grande 

poeta171. 

Inês não foi um tema que despertou um interesse fora do comum nos 

historiadores, pelo menos, nos que foram seus contemporâneos. Pêro Lopez de Ayala é o 

mais antigo historiador que narra os amores do príncipe herdeiro de Portugal e da aia de 

D. Constança na sua Crónica del Rey Don Pedro172. Este cronista castelhano foi o único 

coevo dos acontecimentos, já que nascera em 1332 e morrera em 1407. Na sua crónica 

conta, resumidamente, a história de Inês de Castro, os seus amores, o trágico fim, o 

castigo dos dois homens que mais responsabilidades tiveram na sua morte e alude, ainda, 

à declaração feita por D. Pedro, já rei, na qual este anuncia ter casado secretamente com 

Inês alguns anos antes. Como seria de esperar, López de Ayala faz inúmeras referências 

aos irmãos de D. Inês, Álvaro, Fernando e Joana nas suas crónicas, já que estes se 

envolveram muitíssimo na agitada história do reinado de Pedro I de Castela173. 

No reino de Portugal, o cronista Fernão Lopes foi o personagem incumbido por 

D. Duarte, em 1434, de escrever a história dos primeiros reis de Portugal. Conheceu 

ainda D. João I, filho de D. Pedro e teve, com certeza, acesso a muitos elementos que lhe 

permitiram reconstituir o episódio de Pedro e Inês, devido à proximidade dos 

acontecimentos e à memória recente que ainda se guardava deste dramático episódio. 

Assim, descreveu, com desenvolvimento, todos estes factos na Crónica de D. Afonso IV, 

170 CROSS, Donna Woolfolk - A Papisa Joana. 2a ed. Lisboa: Editorial Presença, 2001, p. 447. 
SOUSA, Maria Leonor Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de Sempre. Coimbra: Fernandes e 

Terceiro, 1996 (Edição privada da Quinta das Lágrimas), p. 3. 
LOPES de AYALA, Pêro - Crónica del Rey Don Pedro y del Rey Don Enrique, su hermano, hijos dei 

rey don Alfonso Onceno. Buenos Aires: Ediciones críticas, 1997. 
VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 

de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 28. 
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tal como ele próprio o indica nos capítulos XXVII e XLIV da Crónica dei rei D. 

Pedro . Infelizmente, esta primeira crónica não chegou até nós, restando, relativamente 

a Inês, o referido na Crónica de D. Pedro, a respeito da declaração de casamento, 

trasladação do cadáver e do castigo infligido aos responsáveis. Por sua vez, a Crónica de 

D. João I, alude às Cortes de Coimbra e à explicação de João das Regras, relativamente à 

ilegitimidade dos filhos de D. Pedro com D. Inês que se apresentavam como 

pretendentes ao trono175. 

O texto de Fernão Lopes é considerado a fonte portuguesa mais segura e 

verosímil dos acontecimentos. Neste documento sente-se uma certa animosidade em 

relação a D. Inês, principalmente no discurso de João das Regras, e questiona-se a 

validade do casamento de D. Inês e D. Pedro, o que se entende se tivermos presente que 

Fernão Lopes servia a D. Duarte, filho do sucessor de D. Pedro, não podendo, portanto, 

pôr em causa a legitimidade da Dinastia de Avis. 

Na mesma linha de Fernão Lopes, aparece Rui de Pina, que principiou a exercer 

o cargo de cronista oficial em 1490. Este é acusado de plágio, pois conta-se que ao 

haver-se apropriado do que Fernão Lopes escrevera nas suas Crónicas, Rui de Pina 

remodelou-as e reescreveu-as dando-as como obra de sua autoria. Pensa-se que uma 

delas será a de D. Afonso IV, na qual Rui de Pina apresenta a narrativa de Fernão Lopes 

apenas com uma nova roupagem. Não obstante o apuramento da verdadeira autoria, a 

questão é que a crónica de Rui de Pina relativa a D. Afonso IV inclui a famosa cena da 

entrevista que ocorrera em Coimbra entre este e Inês, que rodeada dos pequenos filhos, 

implorará por misericórdia176. Note-se que é de extrema importância averiguar a 

veracidade deste episódio, não só porque foi ele um dos episódios precursores da lenda, 

que, mais tarde, se viria a formar como é também através dele que encontramos 

atribuído a D. Afonso IV uma dimensão mais humanizada. 

A par destas fontes directas, por serem próximas dos acontecimentos, existem, de 

igual modo, as crónicas que o clero compilava, como a Breve chronicom alcobacense177 

LOPES, Fernão - Crónica do senhor rei Dom Pedro oitavo rei destes regnos. Porto: Civilização, [19— 
],p. 125 e 201. 
175 -* 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 28-29. 

(...) & com paluras assipiadozaspedio misericórdia, & perdão a elRey que elle vencido delia se dis 
que se volvia, e aleyxavajápera nõ morre como levava de terminado (...) Cf. PINA, Rui de - Crónicas de 
Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, 
Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1977. cap. LXIV, p. 465-466. 

In Portugaliae Monumenta Histórica: Scriptores. Olisipone: Academiae Scientiarum Oliponensis, 
1861, p. 22, col. I 
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e a Chronicom conimbrigense ou Livro de Nôa de Santa Cruz 7 . Nestas crónicas, 

encontram-se breves referências a acontecimentos relativos ao episódio histórico que 

temos vindo a apresentar e interpretar e que foram já anteriormente referidas como a 

morte de D. Inês, ordenada por D. Afonso IV. 

Por último, subsistem ainda vários instrumentos avulsos mandados lavrar tanto 

no tempo de D. Afonso IV como no de D. Pedro, tais como o instrumento do pacto de 

amnistia e concórdia, entre D. Afonso IV e seu filho o infante D. Pedro, ou os 

testamentos de D. Beatriz e D. Pedro. 

Ao longo dos séculos e, à medida que se ia desenvolvendo a lenda e o mito de 

Inês, crescia também o número de historiadores que se dedicavam à história dos amantes 

de Coimbra. No entanto e face aos objectivos delineados para esta dissertação, limitar-

nos-emos a comentar a historiografia do século XIX, que encontrou em Inês uma nova 

musa, no segundo capítulo desta dissertação. 

Estava assim construída uma memória que viria a ser potencializada pelos 

Românticos, na esperança de reavivar a presença dos heróis e dos mitos históricos 

nacionais, numa época que se caracterizava por uma profunda instabilidade política e 

social que levaria à queda da Monarquia em Portugal e a uma curta Ia República que não 

havia satisfeito a todos quantos por ela tinham lutado. Será portanto, neste período, de 

feridos orgulhos e renascido patriotismo, a par do discurso histórico e político, que o 

texto literário se tornará o lugar privilegiado da reinvenção de um passado colectivo 

que o desalento ou a esperança transfiguram, hiperbolicamente, em modelo 

exemplar 7 . 

Apud SOUSA, D. António Caetano de - Provas de História Genealógica da Casa Real Portuguesa. 
Tomo I, livro I. Coimbra: Atlântida - Livraria Editora, Lda, 1946, p.382. 

CIDRAES, Maria de Lourdes - Memória Histórica e Literatura: cruzamentos e desvios (na literatura 
portuguesa entre 1890 e 1930). IV Congresso Internacional da Associção Portuguesa de Literatura 
Comparada. In UNIVERSIDADE DE ÉVORA Homepage. Évora: 2005 [citado em 31.08.2005; 19:17] 
Disponível em http: www.eveotos.uevora.pt comparada volumell 
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1.2.1.0 TEMA INESIANO: UM LEGADO LITERÁRIO 

Os amores de Pedro e Inês, quer pela sua intensidade quer pela tragicidade que 

apresentam, foram, através do tratamento a que foram sujeitos, convertidos em lenda, 

tornando-se, assim, no paradigma do amor imortal português. 

Contrariamente ao que se possa pensar, a lenda dos amores de Inês de Castro e o 

Infante D. Pedro não são originários da tradição popular. É natural que o povo tenha 

exacerbado um ou outro pormenor mas, na verdade, amplos sectores da sociedade 

portuguesa de então, apesar de admiradora de D. Pedro, duvidavam das boas intenções 

da amante, que manipulada pelos irmãos Álvaro e Fernando de Castro poderia exercer 

um certo poder nefasto sobre o príncipe, trazendo consequências políticas graves para 

Portugal180. 

Nas crónicas da época, nem Fernão Lopes nem Rui de Pina, deixam antever esta 

má vontade do povo contra Inês. Antes pelo contrário, há uma tendência para mostrar 

Inês como a mulher submetida a uma razão de Estado. Por outro lado, tal como 

acabámos de referir, o povo considerá-la-ia uma figura antipática e intriguista, tão 

pouca ou nenhuma era a empatia, que no norte do País chamava-se a uma mulher 

perversa uma Inês de Castro . A par desta tendência negativista em torno de Inês de 

Castro, também o outro apelido pela qual ficaria conhecida - Colo de Garça -

adquiriria uma conotação negativa, na qual a ave seria sinónimo de prostituta, visto ser 

a única da sua espécie que acasala fora do tempo da procriação182. 

Inès est une simple maîtresse royale ambitieuse et malfaisante, une de ces « méchantes femmes » qui 
font le malheur des princes et mènent les États à leur perte. Telle est l'image d'Inès à la fin duXIVe 
siècles. Or un siècle plus tard tout est changé: Inès est une héroïne et une martyre, une martyre de 
l'Amour. Cette transforation s ' est faite, semble-t-il, dans les milieux de la court portugaise. Cf. 
TEYSSIER, Paul - Le Mythe d'Inès de Castro: la reine morte. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1974. Sep. de: "Arquivos do Centro Cultural Português", 7, p. 570. 
Inês ha dejado de ser su amante para convertir-se en el personaje que da la talla trágica ai Príncipe y al 

Rey Alfonso IV. El mito efectivamente, ha ido evolucionando, y también las razones que llevaron a la 
ejeculación de Inês: de ser considerada en su tiempo una mujer capaz de manipular, junto con sus 
hermanos, a Don Pedro, lo cualpodría hacer peligrar la estabilidadpolítica entre los dos reinos, ha 
pasado a ser una victima inocente cuyo pecado es haber amado por encima de deberes o delitos. Cf. 
ALVAREZ SELLERS, Maria Rosa - Una história convertida en mito: Inês de Castro, de António 
Ferreira a Luiz Velez de Guevara. Inês de Castro Studi. Estudos. Estúdios a cura di Patrizia Botta. 
Ravenna: Longo Editore, 1999 p. 163. 
181 Inês de Castro in Dicionário de História de Portugal, vol. II. Porto: Livraria Figueirinhas, 1997 
(Dirigido por Joel Serrão), p. 14-15. 
182 LUÍS, Agustina Bessa - Adivinhas de Pedro e Inês. Lisboa: Guimarães, Ed., 1983, p. 60; MARINHO, 
Maria de Fátima - Inês de Castro: outra era a vez. Porto: [s.n.], 1990. Separata da Revista da Faculdade 
de Letras, Línguas e Literaturas, II Série, vol. VII, 1990, p. 15. 
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Talvez este sentimento de menosprezo que o povo mantém por Inês seja uma 

possível resposta para o facto da lenda e do mito inesianos não encontrarem a sua 

origem na tradição popular. Aliás, esta aversão do povo pela amante real persistia 

ainda na memória colectiva no século XVI e até no XVIII. Podemos verificar este 

comportamento nas obras de António Ferreira, Luís de Camões e no poeta setecentista 

Reis Quita, as quais remetem para o papel activo do povo na decisão real que levou à 
~ 183 

execução . 

Como sabemos, foi Fernão Lopes o primeiro historiador que tratou o tema dos 

amores de Pedro e Inês. Talvez, por isso mesmo, tenha sido com ele que se introduziu 

na literatura o primeiro esboço da lenda inesiana. À medida que construía um discurso 

panegírico, pretendia registar um legítimo episódio da História Portuguesa, ia também 

criando as condições necessárias para o desenvolvimento da lenda, que se encontrava 

já nas suas crónicas. Um outro autor determinante foi Rui de Pina. De facto, o 

momento que este descreve como sendo aquele em que D. Afonso, chegado a Coimbra 

com os seus conselheiros, se dirige à casa onde Inês se encontrava e, esta, perante tão 

real presença e apercebendo-se ao que veio, lhe cai aos pés e implora misericórdia, 

apelando que não deixe órfãos seus netos184 é, de certo modo, inverosímil, segundo 

António de Vasconcelos185. Era difícil o bravo D. Afonso IV deixar-se abalar pelas 

palavras de uma mulher que estava a concorrer para a instabilidade do país. No 

entanto, D. Afonso adquiriu uma nova dimensão nesta tragédia, a partir do momento 

em que se arrepende da decisão tomada e acaba por ser coagido pelos seus 

conselheiros, que queriam aniquilar Inês, a prosseguir com a inicial intenção. Foi então 

Rui de Pina, o primeiro e na sua qualidade de cronista, a sugerir a lenda e a modificar a 

impressão que se tinha, na generalidade, de Inês enquanto amante do príncipe. A 

travers ce récit, Inès apparaît comme une innocente victime. Elle représente l'Amour 

immolé à la raison d'État^. 

A grande influência das crónicas de Fernão Lopes nos escritos de Rui de Pina, 

permite colocar a hipótese de já o primeiro cronista ter a intenção de divulgar esta 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 99-100. 
184 PINA, Rui de - Crónicas de Rui de Pina: D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. 
Dinis, D. Afonso IV, D. Duarte, D, Afonso V, D. João II. Porto: Lello & Irmão-Editores, 1977, cap. LXIV 
e LXV, p. 465-466. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 102. 

TEYSSIER, Paul - Le Mythe d'Inès de Castro: la reine morte. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1974. Sep. de: "Arquivos do Centro Cultural Português", 7, p. 570. 
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reacção de D. Afonso IV. Já numa das edículas gravadas no túmulo de D. Pedro, se 

podem ver duas figuras, tidas como D. Afonso IV e D. Inês em afectuosa 

conversação187. 

Estes elementos permitem considerar a hipótese da origem da lenda inesiana 

provir da maior fonte da época ainda hoje existente - os túmulos de Alcobaça188. 

Se o ponto de partida para a construção e evolução do mito se situa na pena dos 

poetas, será interessante apresentá-los, ainda que de forma sucinta. A primeira obra de 

carácter literário que nos aparece inspirada na morte de Inês é de Garcia de Resende189 

(1516): Trovas que Garcia de rresende fez a morte de dõa Ynes de castro, que el rrey 

dõ Afonso o quarto de Portugual matou em Coimbra por o principe dom Pedro seu 

filho a ter como mulher, & polo bem que lhe queria nam queria casar, endereçadas 

has damas . É na obra de Resende que aparece, pela primeira vez, inspirado nas 

crónicas de Rui de Pina, o grande quadro trágico, no qual Inês, rodeada de seus filhos 

implora e apela à compaixão do rei com palavras fortes e eloquentes e não chorando 

por sua defesa como fará nos versos de António Ferreira nem sabiamente citando 

exemplos clássicos como nas estâncias de Camões191. Inês explora a sua condição de 

vítima inocente que, consciente da sua inculpabilidade, se defende corajosa e 

dignamente, sem gritos nem lamentos exagerados. 

Lembra Suzanne Cornil que Garcia de Resende a le mérité d'avoir ainsi, le 

premier, saisi l'intérêt poétique de l'histoire d'Inès, dando início à tradição e 

revelando ao público a heroína de Coimbra192. É também na sua obra que se 

encontram alguns elementos inovadores que servirão a dimensão da tragédia. Além do 

já mencionado encontro ou entrevista entre D. Afonso IV e Inês imediatamente antes 

A génese, pois, da lenda inesiana deve, ao que me parece, ir procurar-se à iconografia dos túmulos. 
Fernão Lopes foi quem a transplantou para o domínio da literatura; e depois Acenheiro, e os outros 
historiógrafos que se seguiram, não fizeram mais do que reforçar o esboço primitivo, acrescentando-lhe 
novos traços. Cf. VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no 
curso de História de Portugal. 2a ed., rev. Barcelos: Portucalense Editora Lda,1933, p. 103. 
188 SOUSA, Maria Leonor Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de Sempre. Coimbra: Fernandes e 
Terceiro, 1996, p. 4. 

RESENDE, Garcia de - Cancioneiro Geral. Fixação do texto e estudo Aida Fernanda Dias. 
Lisboa: Impr. Nac.-Casa da Moeda, 1993 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal, p. 104. 

VIEIRA, Afonso Lopes -Inês de Castro na poesia e na lenda. Alcobaça: Of. A. M. Oliveira, 1913, p. 
27. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 58. 

56 



da execução desta, Garcia de Resende aponta ainda la fatalité de l'amour, le rôle 

néfaste des conseillers, l'hésitation du roi . 

Relativamente aos carrascos de Inês, cujo nome, a História e a cruel vingança de 

D. Pedro perpetuou, Garcia de Resende e, mais tarde, Camões, parecem não os 

conhecer, já que nunca os nomeiam, referindo-se apenas a dois cavaleiros. Perante este 

facto, defende Suzanne Cornil que para os poetas, le meurtre ne sert qu'a donner plus 

de triste noblesse à l'héroïne, et que, en somme la personnalité des meurtriers a peu 

d'importance. Pelo contrário, na Castro de António Ferreira, la psychologie des 

conseillers d'Alphonse IV, le motif de leur ardeur ou de leur violence créent des 

personnages intéressants, au point de vue dramatique; d'ailleurs, les meurtries sont 

anonymes dans presque tous les textes lyriques consacrés à Inès, tandis que dans 

certaines tragédies, leur rôle se développe jus qu 'à devenir le centre de l'action194. 

Parece ter sido em Resende que se inspirou Camões, ao retomar o assunto no 

canto III dos Lusíadas'95, durante a narração da História de Portugal feita por Vasco da 

Gama ao rei de Melinde. Camões contribuiu para a evolução da lenda com a indicação 

da toponímia e a consequente adstrição dos nomes do rio (Mondego) e dos lugares a 

este caso, acrescentando-lhe, assim, um elemento de perenidade, ligando-o a 

realidades vivas e duráveis, e assegurando-lhe uma espécie de veracidade. Pela 

primeira vez é, também, devidamente celebrada a beleza de Inês, a par da exaltação da 

dor e amor por ela sentidos. Foi Camões e o seu génio literário que conferiram ao tema 

da Castro a auréola que o fez atravessar séculos e gerações, sem nunca perder esse 

misticismo e atracção ainda hoje latentes196. 

Se estes dois primeiros poetas contribuíram para a solidificação da lenda, 

António Ferreira com a sua obra de teatro clássico A Castro197, publicada em 1598 

mas escrita por volta de 1550198, atribui ao assunto uma dimensão humanista, formada 

nos moldes do Renascimento Italiano. O elemento dramático desta peça vem -

seguindo, mais uma vez, a tendência de reabilitação de D. Pedro relativamente a seu 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes, p. 58. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes, p. 59. 
195 CAMÕES, Luís Vaz de - Os Lusíadas. Porto: Porto Editora, Lda., 1999, canto III, estâncias 120 a 143, 
p.159-164. 
196 Inês de Castro In Dicionário de Literatura. 2o Volume. 4a Edição. Porto: Mário Figueirinhas Editora, 
1994 (direcção de Jacinto Prado Coelho) p. 464. 

FERREIRA, António - The tragedy of Inês de Castro. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1987. 
(Actas Universitatis Conimbrigensis ). Ed. Bilingue. 
198 PIMENTA, Cristina -D. Pedro I. Mem Martins: Círculo de Leitores, 2005, p. 27. 
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pai - centrar a problemática da tragédia na pessoa do rei, que se sente dividido entre a 

piedade que tem por D. Inês e pelo dever de fazer cumprir as razões de Estado. A 

obra-prima de António Ferreira é também um marco histórico-literário, cujo 

significado transcendeu as fronteiras nacionais: foi a primeira tragédia europeia escrita 

sobre um tema moderno e rigorosamente construída dentro dos moldes clássicos. Nela, 

Inês mantém a submissão da heroína a um destino adverso, é a vítima do Amor que 

acabará por destruí-la. Pedro é o enamorado para quem a vida sem Inês não tem 

sentido e Afonso IV incarna o poder real, que afinal tiraniza aqueles que o servem e 

representam. A Castro é sobretudo uma tragédia política, que valoriza a força dos 

princípios e sacrifica o indivíduo ao bem comum199. 

Mas foram os Castelhanos que introduziram novos elementos à história de Inês. 

Fr. Jerónimo Bermúdez, sob o pseudónimo António de Sylva, importou para a 

literatura espanhola este assunto português, publicando, em 1577, a tragédia Nise 

Lastimosa, que, segundo António de Vasconcelos, não passa duma tradução livre, ou 

dum escandaloso plagiato, da Castro de Ferreira200. Por sua vez, e com um discurso 

mais suave, Maria Leonor Machado de Sousa prefere avançar que a Castro foi a 

primeira obra portuguesa a ser transposta para uma língua estrangeira - tornando-se 

a Nise Lastimosa . A esta primeira importação literária de um tema português, 

sucede Nise Laureada e, então pela primeira vez, aparece num texto literário - e em 

cena - a coroação póstuma que é um acto de proclamação tardia do casamento, feita 

por D. Pedro, e a pomposa trasladação para Alcobaça, bem como o túmulo, onde Inês 

aparece coroada 202. 

Diz Paul Teyssier que, apesar de nascido e criado em Portugal, o mito de Inês de 

Castro vai-se desenvolver e ganhar novos contornos em Espanha203. Atribui-se, de 

facto, a introdução da cena da coroação e do beija-mão real na literatura inesiana, aos 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984 (Biblioteca Breve; Série Literatura), p. 13. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 104. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984 (Biblioteca Breve; Série Literatura), p.12 

Inês de Castro In Dicionário de Literatura. 2o volume. 4a Edição. Porto: Mário Figueirinhas Editora, 
1994 (direcção de Jacinto Prado Coelho) p. 464. 

TEYSSIER, Paul - Le Mythe d'Inès de Castro: la reine morte. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1974. Sep. de: "Arquivos do Centro Cultural Português", 7, p. 570. ; Também Belén Tejerina partilha da 
mesma opinião: Sabido es que los amores y la muerte de Inês de Castro han suscitado gran interès en los 
escritores de todas las épocas, no solo en la península ibérica sino también en las literaturas europeus. Ci. 
TEJERINA, Bélen - Dona Inês de Castro de Luciano Francisco Cornelia: Génesis de una leyenda 
europeia. In Inês de Castro Studi. Estudos. Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 
1999, p. 199. 
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poetas e dramaturgos castelhanos. Mas a origem talvez seja portuguesa embora o 

desenvolvimento se deva realmente à Espanha de Seiscentos2^. Não nos esqueçamos 

de Manuel de Faria e Sousa, já anteriormente mencionado, que afirmou ter tido em seu 

poder o instrumento comprovativo da coroação de Inês. Não terá, portanto, tudo 

passado de uma criação poética e aristocrática que muito bem veio servir e 

complementar a tragédia dos amantes portugueses. 

Deste modo, podemos concluir que é, de todo, impossível dissociar o 

surgimento da lenda e mito inesianos da proliferação de obras literárias dedicadas a 

este assunto. Inês de Castro é o símbolo do amor frágil e sacrificado que comoveu e 

absorveu as almas do povo e dos poetas e, assim, tudo o que lhe diz respeito, 

facilmente, se cristalizou em lenda205. 

É verdade que, actualmente, os factos históricos e a lenda inesiana estão de tal 

modo interligados, que é necessário um maior esforço para conseguir apurar a 

realidade, ao mesmo tempo, que lhe retiramos tão importantes pormenores que lhe 

conferem um maior colorido e que mais contraste farão com o que se segue após a 

execução de Inês. Os factos históricos foram já introduzidos no primeiro capítulo desta 

primeira parte do presente trabalho. Cabe-nos agora evidenciar os elementos 

pertencentes ao mundo do imaginário/literário. 

Conta-se, então, que Inês chegou a Portugal na comitiva de sua prima D. 

Constança, que vinha para casar com o herdeiro do trono e que, assim que Pedro viu as 

duas amigas e ainda antes de saber quais as suas identidades, desejou que aquela bela 

loira, cujos cabelos emolduravam tão esbelto colo, fosse a sua Constança prometida. 

Claro que tal não poderia ser. A adversidade e a injustiça serão elementos eternos 

destas histórias de amor. A primeira vez que o príncipe a viu, logo dela ficou preso, e 

para sempre . O casamento realizou-se como esperado, mas há quem diga que o 

príncipe nunca desejou D. Constança para sua mulher e companheira. 

Entretanto o amor de Pedro e Inês vai tomando forma e D. Constança, à espera 

do nascimento do seu primeiro filho, convida Inês para madrinha, convencida que 

aquela ligação espiritual será um impedimento para tal relação amorosa. Mas o 

pequeno infante morre poucos dias depois, desfazendo tal ligação de compadrio. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro : contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p.41. 

FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês : o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand , 1916, p. 26. 
06 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. .Paris: 

Livraria Aillaud e Bertrand , 1916, p. 70-71. 
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Se após estes primeiros sinais de ligação entre D. Pedro e a aia de sua mulher, 

D. Afonso envia D. Inês para Albuquerque, diz-se, no plano da lenda, que D. Pedro 

teria levado Inês para os Paços reais na serra da Atouguia, o mesmo paço onde Pedro 

cresceu até chegar à corte, após seu pai e avô, então desavindos, proclamarem tréguas 
207 

Entretanto D. Constança morre, em 1345, pouco tempo depois de atingir o seu 

vigésimo primeiro aniversario . Perante a inexistência de um real impedimento, 

instala-se D. Pedro com D. Inês em Coimbra onde nascem D. Afonso, que morre em 

criança, D. João, D. Dinis e D. Beatriz. Diz a lenda que tendo D. Inês se refugiado no 

convento de Santa Clara em Coimbra para escapar à fúria de D. Afonso IV e, não se 

podendo encontrar com o príncipe as vezes que desejava, este lhe enviava bilhetes de 

amor pelo cano da água que, vindo de fora, desaguava no tanque do claustro, onde ela 

os ia buscar209. 

Não obstante o romantismo impregnado nesta troca de bilhetes, tal nunca 

poderia ter acontecido, uma vez que Pedro e Inês viviam em Santa Clara, onde faziam 

maridança . 

Se em Lisboa se arquitectava um plano que garantisse a integridade e 

sobrevivência do Estado, em Coimbra, nos saudosos campos do Mondego2", Pedro e 

Inês viviam a sua paixão e toda a natureza acompanhava aquele estado de alma ledo e 

cego . Esta alusão à natureza envolvente, enquanto espelho dos sentimentos dos dois 

amantes, nasceu sob a pena de Camões que deu, também, vida à eternizada Fonte dos 

Amores. Na verdade, esta fonte localizava-se fora do convento clarista, num quinta 

então chamada Quinta do Pombal e a água que dum rochedo irrompia, formava um 

pequeno lago, dirigindo-se para o convento, regando o jardim das Claristas. Segundo 

António de Vasconcelos, esta fonte, que terá testemunhado os sentimentos de Pedro e 

Inês, era já chamada fonte dos Amores. No entanto, tal denominação não aludia a 

FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 264. 
208 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p.86. 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p.109. 
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nenhum facto em concreto mas a mente prodigiosa de Camões explicou que na sua 

origem estavam, claro, os amores dos apaixonados de Coimbra2". 

Em Lisboa, D. Afonso IV e os seus conselheiros já decidiram o que fazer em 

relação a Inês. A morte é, para eles, a melhor opção e só tirando Inês ao mundo214 e a 

D. Pedro, o reino poderá viver na paz e união tão necessárias na época. As razões de 

Estado prevalecem sobre as do coração e numa manhã fria de Janeiro, D. Afonso IV 

aparece em Santa Clara pronto para ver executada a sua sentença. Não deixou Inês de 

se defender com palavras eloquentes que os poetas puseram na sua boca215. Conta-se 

que D. Afonso se deixou enternecer por este grito de misericórdia, pelo grito desta 

jovem tão bela, mãe e mulher apaixonada. Era já tarde, Inês tinha de morrer. 

Também a natureza acompanhou a morte de Inês e, uma nova fonte, entretanto 

descoberta pelos poetas, após Camões, derrama permanentemente as suas lágrimas pela 

morte de Inês . Será esta mesma fonte que dará um novo nome à já mencionada 

Quinta do Pombal. A ligar a Fonte das Lágrimas a um lago próximo existe uma caleira 

de pedra, cujas pedras apresentam umas manchas rubras. Este pormenor foi suficiente 

para que se fomentasse a ideia de que não era somente a água que memorava as 

lágrimas choradas na morte de Inês; eram também aquelas pedras sangrentas, que aí 

estavam a perpetuar a recordação do sangue derramado. Certamente foi ali que a 

assassinaram; o sangue tingiu aquelas pedras, que não deixam jamais esquecer o 

nefasto crime217. 

Além deste pormenor literário que tanto enriqueceu a lenda dos amores de Pedro 

e Inês, acentuando o carácter trágico da mesma, as raízes das figueiras bravas nascidas 

no terreno superior ao rochedo calcário, introduziram suas raízes pelas fendas da rocha, 

atingindo a água, na qual estenderam os seus feixes de radículas capilares, que se agitam 

Assim, graças à admirável criação de Camões, ficaram para sempre vinculadas à lenda inesiana, a 
quinta do Pombal, que em virtude desta ficção passou mais tarde a chamar-se das Lágrimas, e a fonte 
que, já de tempos antigos, era denominada dos Amores. Cf. VASCONCELOS, António de-Inês de 
Castro: estudo para uma série de lições no curso de História de Portugal. 2a ed., rev. Barcelos: 
Portucalense Editora Lda., 1933, p. 111. 
214 CAMÕES, Luís Vaz de - Os Lusíadas. Porto: Porto Editora, Lda., 1999, canto III, p. 159. 

Apesar de tida como um elemento lendário e praticamente impossível, tendo em vista o protocolo da 
época, esta argumentação não pode ser tomada com definitiva, e tem a seu favor o forte pormenor de estar 
representada nas edículas do túmulo de D. Pedro. Cf. SOUSA, Maria Leonor Machado de - Pedro e Inês -
Um Tema de Sempre. Coimbra: Fernandes e Terceiro, 1996, p. 6. 
216 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 123. 
217 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 123. 
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no líquido em ondulações, à mercê da corrente. Este detalhe de origem natural, aos olhos 

do povo, representa os louros cabelos de D. Inês218. 

No século XVII é que se vulgarizou, na literatura espanhola, a coroação de Inês 

de Castro, muito embora a lenda se tenha formado no último quartel do século XVI. No 

entanto existem alguns elementos embrionários para além da imaginação fértil do poeta, 

tais como: a declaração do casamento e da realeza de Inês após a sua morte; a exumação 

do cadáver, para ser honrado pelo rei e pela nação; a pomposa trasladação, com fausto 

apoteótico, de Coimbra para Alcobaça; a colocação do corpo em sumptuoso túmulo 

honorífico, sobre o qual se destaca a estátua jacente de Inês, de coroa real na cabeça e a 

cercadura de escudos heráldicos, que cinge o túmulo, na qual se alternam, como sendo 

todos igualmente reais, as quinas e os castelos de Portugal e as arruelas dos Castros. 

Parece, assim, que todos estes elementos conjugados são mais do que suficientes para 

originarem a lenda da coroação e do beija-mão. 

A lenda formou-se no último quartel do século XVI no seio da imaginação 

espanhola, apreciadora de cenas tétricas, terríveis, cheias de majestade e grandezas 

trágicas. Aqui se nota a diferença entre a alma castelhana fundamentalmente épica e a 

portuguesa, essencialmente lírica, no dizer de António de Vasconcelos219. 

A fábula e à fantasia pertencem a coroação de Inês, seis anos após a sua morte; a 

disposição dos túmulos para que estas duas almas logo se reencontrassem aquando da 

ressurreição; o que se criou à volta da quinta das Lágrimas e da Fonte dos Amores ou 

ainda a ideia de que o cruel e gaguejante príncipe fora trovador e autor de certas 

Cantigas; de sentimentalidade pálida, convencional, cortesanesca, ao modo do século 

XV, ou em formas que são posteriores ainda"2 . 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 125. Transcrevemos também, um 
parágrafo da obra de Antero de Figueiredo que tão bem descreve a tristeza da natureza perante a morte de 
Inês e a personificação desta nessa mesma natureza: Então, o Mondego, abalado, recuou e suspendeu suas 
águas mansas; choraram em silêncio ao salgueirais; a Fonte dos Amores rebentou em Lágrimas; 
mancharam-se de sangue vermelho as pedras brancas, por onde essa água corria; verdes ervas 
delgadíssimas empalideceram, amareleceram, transformando-se nos fios de oiro dos cabelos de Inês; e os 
altos cedros, ramalhando, começaram para sempre um gemer, baixinho de saudades eternas, que se 
ouvem ainda hoje, como hoje ainda se vê esse pranto caindo da amorosa fonte, e vai, a pentear finos 
cabelos, por cima de pedras embebidas do sangue vivo e inocente dessa bela assassinada. Cf. 
FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand , 1916, p. 265-266. 
219 
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A portuguesa história de amor que a Europa adoptou, modifícou-se e fabulou-se 

ainda nos últimos anos do século XVI e durante o século XVII, convertendo-se no mais 

difundido mito português221 (não existia ainda no plano lendário aquando da crise de 

1383-1385). Nesta altura, estava João das Regras ocupado em desmontar toda a história 

de Pedro e Inês invalidando o seu casamento e retirando aos seus filhos a possibilidade 

de sucederem a seu pai222. 

O mito desenvolvido à volta da história de Inês foi, talvez, a melhor vingança a 

que D. Pedro poderia assistir e que reabilitou totalmente a figura da amada. Sem saber, 

ele próprio, através de seus feitos, contribui largamente para a criação do mito e da lenda 
223 

inesianas . 

É interessante recordar como um episódio da nossa história, apesar da crueldade 

e do pouco interesse que inicialmente suscitou, se tornou, dois séculos depois, num 

estandarte da história e cultura nacionais. A literatura encarregou-se de lhe conferir a 

carga lírico-dramática, que o distanciamento dos factos reais, a imaginação e a 

sensibilidade colectiva tinham vindo a acumular ao longo daqueles dois séculos. Além 

disso, o eterno tema do amor trágico agudizado pela morte, o sofrimento vivido pelos 

intervenientes e o duplo conflito entre o perdão e o castigo, as razões do amor e as de 

Estado, serviram a conversão da realidade em lenda e da lenda em mito através dos quais 

Inês e a cultura portuguesa venceram as fronteiras da geografia e da língua, para se 

integrarem definitivamente no património espiritual da Humanidade224. 

La storia di Inês de Castro, la bella castiglinana arnica deli 'infante di Potogallo Dom pedro, 
sacrificata nel 1355 alla ragion di stato e incoronata regina dopo la morte, come explicit delle vendetta 
del suo re, è divenuta nei secoli uno dei miti peculiar deli 'imaginário portoghese. Cf. PICCHIO, Luciana 
Stegagno - Inês de Castro: Radiografia di un mito. In Inês de Castro Studi. Estudos. Estúdios a cura di 
Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 19. 

Ce mythe va être elabore peu à peu dans le courant du XVe siècle, par une série de modifications et 
d'affabulations. Pendant la crise de 1383-1385, il n'existe pas encore. On le vit bien aux Cortês de 
Coimbra, lorsque João das Regras s'employa à démolir un à un tout les arguments présentés en faveur de 
dom João et dom Denis, les fils de Pedro e Inês, qui auraient pu prétendre à la couronne du Portugal. 
Pour João das Régiras, et pour tout le parti national, dom João et dom Denis ne sont que des bâtards. Cf. 
TEYSSIER, Paul - Le Mythe d'Inès de Castro: la reine morte. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1974. Sep. de: "Arquivos do Centro Cultural Português", 7, p. 570. 

(...) una vision positiva de Inês, convertida en una mártir inocente sacrificada a los intereses 
colectivos. Cf. PICCHIO, Luciana Stegagno - Inês de Castro: Radiografia di un mito. In Inês de Castro 
Studi. Estudos. Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 19. Pêro fue mártir 
antes de ser mito, pues no ser hija de rey y haber despertado pasión en el hijo de un rey ocasiono su 
muerte. Cf. URIARTE REBAUDI, Lia N. - Inês de Castro, Mártir y Mito. In Inês de Castro Studi. 
Estudos. Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 34 

Ao longo dos séculos, o facto histórico passado em Coimbra ascendera à dimensão poética da lenda e 
à intemporalidade universal que a significação simbólica conferiu ao conjunto de mitos que, na história 
Cultural da Europa, deram expressão aos direitos do amor, da sensibilidade, e do espírito sobres as 
convenções das sociedades e os interesses da matéria. CASTRO, Aníbal Pinto de - Inês de Castro, da 
crónica à lenda e da lenda ao mito. Inês de Castro Studi. Estudos. Estúdios a cura di Patrizia Botta. 
Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 49 e 53. 
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Com o desenvolvimento do mito de Inês de Castro e a sua difusão por toda a 
Europa, concretizou D. Pedro, sem o saber, verdadeiramente, a sua promessa. A 
promessa de que Inês reinaria depois de morta e até ao fim do mundo225. 

CASTRO, Aníbal Pinto de - Inês de Castro, da crónica à lenda e da lenda ao mito. Inês de Castro 
Studi. Estudos. Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 53. 
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IL A H I S T O R I O G R A F I A I N E S I A N A : A É P O C A R O M Â N T I C A 

2.1.0 FASCÍNIO DO TEMA INESIANO 

O Romantismo foi uma tendência que surgiu num momento em que a Europa 

valorizava extraordinariamente os sentimentos e o coração sobre a razão226. É a época da 

poesia, do fervor e do exotismo, na qual até os prosadores são poetas, de acordo com 
997 

Carbonell . Os romances e os dramas históricos obtêm um sucesso enorme à medida 

que o interesse pela Idade Média vai aumentando, espelhando o modo como o método 

de investigação é adulterado preferindo a intuição e a imaginação em detrimento de 

factos mais objectivos228. 

As grandes modificações prendem-se com a linguagem utilizada e da maneira 

que é utilizada. Possuidores de força, os vocábulos estão repletos de significado, pompa 

e nobreza, servindo, assim, a intenção dos autores, que pretendem transmitir a força dos 

sentimentos assim como a insignificância e a impotência do homem perante aqueles. No 

fundo apenas querem demonstrar que o mundo e a humanidade se devem deixar reger 

pelas sensações, pelos sentimentos, pelos sentidos. Que nada se pode fazer para alterar a 

força do destino e do que nos está reservado. Está, esta ideia, também, associada ao 

poder divino e à sua possível intervenção nas nossas vidas. Daí que os Românticos 

usufruíssem igualmente de uma grande componente mística e religiosa, verificada 

através da presença usual nas suas obras dos binómios bem/mal, crime/castigo, 

sofrimento/recompensa. É neste universo que os Românticos fazem ressurgir temas 

antigos e que eram opostos ao Iluminismo do século anterior: o amor trágico e 

incorruptível, a religiosidade e consequente submissão a Deus, a missão de cada um de 

nós, que deve ser levada a cabo, vislumbrando a redenção e a salvação. No fundo, tudo o 

que a Idade Média oferecia e que, devido a tais características, tornou-se no ideal 

A própria palavra romantismo designa uma configuração afectiva marcada pelo pendor para a 
intimidade, a entrega à idealização sonhadora, pela exacerbação sentimental propensa ao romanesco -
disposições, todas estas, virtualmente geradoras de atritos com a banalidade, o pragmatismo e as 
coacções de vária índole da concreteza quotidiana. Cf. MONTEIRO, Ofélia Paiva - A palavra 
"Romantismo": um pouco de história, in O Romantismo. História da Literatura Portuguesa. Vol. 4. Mem 
Martins: Publicações Alfa: 2003, p. 9. 
227 

CARBONELL, Charles-Olivier - Historiografia. Lisboa: Teorema, 1992 (trad, portuguesa), p. 92. 
228 CARBONELL, Charles-Olivier - Historiografia, p. 94. 
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romântico . Não será, portanto, difícil, compreender o porquê de tanto fascínio pela 

história de Pedro e Inês. 

O século do Romantismo, do movimento de regressão às fontes nacionais, de 

defesa dos ideais de liberdade e auto determinação, o século do grito de revolta contra o 

imperialismo e da afirmação do nacionalismo assume-se como o século do 

medievalismo, do regresso ao passado, do subjectivismo e, na sua sequência, do 

sentimentalismo. Por outro lado, o sentimentalismo afirma-se com o domínio do coração 

nos românticos sobre o da razão nos clássicos. O artista deixa de ser o imitador; pondo a 

sua imaginação a trabalhar, cria uma sub-realidade e transmite o seu sentir e pensar. Ao 

Romantismo interessam os temas grandiosos. Mas, por vezes, essa ânsia de infinito 

debate-se dolorosamente, dramaticamente, com as suas limitações humanas, o que dá 

lugar ao desânimo. A mesma ânsia de liberdade artística projecta-se na busca ansiosa de 

um mundo melhor, um mundo onde os homens sintam o domínio da justiça e se 

encontrem como irmãos. Todas as circunstâncias propiciam um mundo literário cheio de 

paixões exaltadas, de traições, de malfeitores, de ambientes terríficos e mórbidos, ou um 

mundo de sonho, vivido na solidão, em contacto com uma natureza turbulenta, 

alvoroçada, sombria, ao pôr-do-sol, durante a noite, nas estações românticas (Outono e 

Inverno), povoada de receios, de fantasmas, de visões terríficas, em oposição à natureza 

resplendente dos clássicos, com ninfas e faunos. De fundo de cenário que era, no 

Classicismo, a natureza, nos românticos, participa, determina estados de alma e o "locus 

amoenus" cede lugar ao "locus horrendus"230. 

Verifíca-se, assim, que nesta época se reuniram as condições para que a mesma 

se tornasse no mais profícuo período de produção literária dedicada a Inês de Castro. Os 

românticos apaixonaram-se pela medievalidade e paralelamente exaltaram a crueldade, a 

paixão, a fatalidade e a tragicidade que o tema comporta. O fascínio é forte e Inês surge 

qual musa da Antiguidade, soprando ao ouvido do poeta. São precisamente estes poetas 

e as suas obras que serão abordadas no quarto ponto do segundo capítulo, dando-se um 

maior enfoque aos autores estrangeiros que pegaram com tanto sentimentalismo num 

tema nacional, tentando, assim, perceber as suas motivações. 

229 AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, 8a edição. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1997, p. 549-560. 
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Neste contexto, Inês passa a ser considerada como um objecto de reflexão para 

historiadores e estudiosos da literatura. 

A luz da historiografia inesiana do século XIX, Inês é o cordeiro sacrificado pela 

ambição desmedida dos conselheiros reais. É a amante pura que se dedica de todo o 

coração ao seu amado, é a mãe extremosa que sofre por saber que os filhos estão prestes 

a tornar-se órfãos, é a amiga e companheira que se consome interiormente por ter 

consciência do inevitável e que nada pode fazer para evitar o amor que cresce de dia 

para dia em relação ao marido de sua Senhora. É também uma mulher destemida que 

antevendo a morte não se deixa abater, antes tenta mudar o rumo dos acontecimentos, 

que enfrenta sozinha, apelando ao coração do monarca que a mandara matar, 

despertando em D. Afonso IV sentimentos inesperados. 

2.1.1.0 AMBIENTE ROMÂNTICO DA ÉPOCA 

O século XIX surge após anos de devoção à ordem e à razão numa época em que 

o Absolutismo reinava e a sociedade vivia num aparente estado de ordem e harmonia, 

uma vez que, nesta altura já fervilhavam os ideais de liberdade, que culminam com a 

Revolução Francesa de 1789. A acompanhar este desejo de liberdade, igualdade e 

fraternidade - os ideais difundidos pela revolução - surgem as artes, como espelho dos 

desejos e sentimentos e encontram-se manifestações literárias bem simbólicas destes 

novos tempos. 

Provavelmente, o Romantismo tem início nos países europeus mais 

desenvolvidos tais como a Escócia, com Robert Burn, a Inglaterra, através de Coleridge, 

Shelley, Lord Byron e Wordsworth e a Alemanha, que atinge o seu auge com o grande 

poeta do Sturm und Drang231, Goethe. Todos estes autores do período pré-romântico 

valorizaram o sentimento, a sensibilidade, a bondade, a virtude. A vida moral passa a ser 

regida pelo sentimento, sobrepondo-se os direitos do coração à exigências da lei, das 

convenções ou das normas. As primeiras obras pré-românticas iniciam a exploração dos 

segredos da alma e do corpo humanos, que conduzem à melancolia, ao desespero, à 

231 Sturm und Drang, à letra, tempestade e ímpeto, refere-se ao momento mais forte do movimento 
romântico na Alemanha, que se situa entre 1765 e 1790. Goethe foi tal, como Schiller, um dos grandes 
autores desta época, que defendeu e incorporou completamente os ideais do Romantismo. Cf. 
ROHLSCHMIDT, Werner - Sturm und Drang in História da Literatura Alemã (organizada por Bruno 
Bõsch) São Paulo: Editora da Universidade de S. Paulo, 1967, p. 221. 
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angústia, à tristeza e à agitação sombria. O poeta sente-se fascinado por temas e locais 

lúgubres, como a morte, os túmulos, a noite, as paisagens nocturnas, agrestes e solitárias. 

A meditação sobre esta temática é a resposta que o poeta encontra para compreender o 

seu pessimismo e insatisfação pessoal e espiritual, que há de se tornar ainda mais 

acentuada com os românticos232. O próprio vocábulo "Romântico" sofre uma evolução, 

perdendo a carga pejorativa que tivera em tempos anteriores233. 

Será, contudo, em França que o novo movimento ganha proporções 

revolucionárias. O Romantismo representa os anseios da classe burguesa e a literatura, 

mais concretamente, abandona a aristocracia para caminhar ao lado do povo e da cultura 

leiga. Ao Romantismo cabe a tarefa de criar uma linguagem nova, uma distinta visão do 

mundo, identificada com os padrões simples de vida da classe média e da burguesia. 

Cultiva-se, assim, a individualidade, a espontaneidade, os sentimentos, a simplicidade, a 

emoção, a intuição, a inspiração. A arte deixa de ser uma imitação, prescinde da sua 

função mimética, passando a ser a expressão directa da emoção, do coração, do 

verdadeiro "eu". Ao mesmo tempo, o conceito de beleza greco-latino é abandonado em 

detrimento da realidade e da proximidade entre a vida e a obra, a união do grotesco e do 

sublime, do feio e do bonito. 

O surgimento do homem como indivíduo portador de sentimentos e emoções, 

verifica-se através das novas características literárias. O Romântico trata, agora, os seus 

sentimentos de uma forma pessoal. Este sentimentalismo, dá espaço a um saudosismo 

anteriormente inexistente e consequentemente a um permanente estado de tristeza, de 

nostalgia e de desilusão. O pessimismo, constante no espirito romântico, passa a alternar 

com estados de euforia e de devaneio. 

A existência de um estado de negação constante da realidade, a vontade e a 

necessidade de fugir à dura realidade patrocinou um crescente fascínio e interesse pelo 

medievalismo. Os românticos sentem-se atraídos pelas origens do seu país, que se 

formam no período medieval. Também o facto da Idade Média ser um período da 

história considerado um pouco obscuro, só aguçou a imaginação, a fantasia e o culto do 

fantástico por parte destes intelectuais. Esta evasão para os tempos medievos 

proporcionou aos escritores o contacto com lugares, factos e personagens capazes de 

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, 8a edição. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1997, p. 534-535. 
233AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, p. 538. 
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inspirarem a imaginação mais fria: castelos musgosos, lendas e tradições, cavaleiros, 

monges, cruzados, mouros, judeus234. 

Outra característica do movimento romântico é a religiosidade latente no homem 

do século XIX, aparecendo como uma reacção ao racionalismo materialista dos 

clássicos, a vida espiritual e a crença em Deus são consideradas como pontos de apoio 

diante das frustrações do mundo real. Por isso, o romântico encontra-se aberto ao 

sobrenatural e ao mistério. O visível e palpável não representa o real verdadeiro, visto 

este não ser perceptível aos sentidos. Para atingir o conhecimento, o homem deve 

abstrair-se de tudo o que o rodeia e meditar dentro de si mesmo235. 

A culminar o movimento romântico do século XIX surgem também os 

sentimentos de nacionalismo e patriotismo, com tendência a exaltar as qualidades da 

pátria. Consequentemente, promove-se a luta entre o liberalismo e o absolutismo que é 

demostrada através de romances enaltecedores de heróis nacionais, grandiosos, muitas 

vezes personagens históricas que foram, de algum modo, infelizes. Inês de Castro é o 

grande exemplo português236. 

Depois de traçadas as principais características do Romantismo, torna-se 

importante referir que este movimento teve cronologias, tendências e influências 

particulares nos vários países europeus, como a Inglaterra, a Alemanha e a França. 

De facto, as grandes e mais influentes nações europeias colaboraram para o 

crescimento, difusão e consolidação do Romantismo, cada uma de maneira particular. A 

emoção exacerbada e a paixão arrebatadora do lirismo inglês, juntamente com a calma e 

a serenidade do sentimentalismo alemão, perpetuado pelos seus poetas e filósofos, e com 

o drama psicológico e simplista dos franceses, cujos argumentos e discursos apresentam 

um fio condutor extremamente bem composto, promoveram uma época gloriosa de 

produção literária, uma época, que pretendia alcançar uma igualdade, tanto a nível 

político como a nível social, em que todos fossem livres de poder exprimir os seus 

sentimentos, as suas paixões, os seus ódios e os seus medos. 

Também a Portugal chegou o Romantismo. Um pouco mais tarde, é certo. 

Rigorosamente, só depois de 1836 (praticamente na altura em que termina o grande 

Romantismo In BARREIROS, António José - História da Literatura Portuguesa. Vol. II, 13° edição. 
Braga: Livraria Editora Pax, Lda, 1992, p. 265. 
235 

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, 8a edição. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1997, p. 544. 

LIZANCOS SANTOS, Plácido - A galega que por amor foi raina despois de morta. In O CORREO 
GALEGO Homepage. Santiago de Compostela, 2003 [citado em 05.01.2004 ; 13:45] Disponível em 
www.ins tituto-camoes.pt/noticiario/historia/raina.htm 
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sentimento romântico na Alemanha), quando as feridas causadas pelas lutas miguelistas 

e liberais começam a cicatrizar. Já anteriormente prefiguravam-se casos individuais, que 

vêm preparar o caminho para a entrada do Romantismo. Garrett canta a Saudade e 

inspira-se nos romances populares, Costa e Silva adere ao sentimentalismo de Walter 

Scott e Lord Byron, desenvolvendo os temas que os ingleses tanto gostavam: prazer 

melancólico da solidão, do cemitério, das ruínas, devaneios e antesonhos de amor 

misturados com crenças populares237. Almeida Garrett e Alexandre Herculano são os 

principais impulsionadores do Romantismo em Portugal, promovendo um movimento de 

regressão as fontes nacionais . 

Entretanto, Portugal beneficiou com este atraso relativo à recepção do 

Romantismo, no sentido de que pode usufruir de uma série de traduções em português 

da novelística estrangeira, preparando, assim, o público para os romancistas nacionais. 

Também o génio português do século XIX gosta de evocar a Idade Média e aflora, até, 

por vezes, a ideia da bondade natural do indivíduo, pervertido e constrangido pela 

sociedade, que Rousseau, tão afincadamente defendeu. Contudo, a nota dominante é a do 

espiritualismo cristão, a metafísica do pecado, da penitência e do resgate que tão bem 

caracterizam Frei Luis de Sousa de Garrett e que se misturam com um sentimento de 

fatalismo radicado na mente popular. Como em todos os outros países não faltará quem 

se dedique ao amor platónico, aos sentimentos exacerbados, fortes e carregados, assim 

como não faltam os que contemplam a natureza enquanto face visível do invisível rosto 

de Deus. 

O legado romântico em Portugal mostrou ser muito positivo, uma vez que 

permitiu a recuperação do atraso cultural, no qual o país se encontrava, abrindo-se novas 

janelas para a Europa, ao mesmo tempo que se avivou a consciência da individualidade 

nacional, cujas raízes se foram encontrar na Idade Média e da qual a medieva história de 

amor de Pedro e Inês é bom exemplo. 

Romantismo In Dicionário de Literatura. 4a Edição. Porto: Mário Figueirinhas Editora, 1994 (direcção 
de Jacinto Prado Coelho), p. 962-964. 

Moniz Barreto -A Literatura Portuguesa no Século XIX. Disponível em 
www.ipn.pt/opsis/litera/mbarreto.htm 
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2.1.2. A ATRACÇÃO DOS ROMÂNTICOS PELA MEDIEVALIDADE 

Como referimos, uma das principais características do movimento romântico é 

a tendência para a regressão aos antigos valores nacionais239. Regressão esta que se 

verifica através do culto de tempos gloriosos já passados. A Idade Média, com as suas 

lendas, com o obscurantismo em que se acreditava e histórias de reinos e castelos, magos 

e bruxas, tinha todos os ingredientes para manipular a atenção do génio romântico. 

No entanto, a Europa via-se confrontada com os ambiciosos planos 

napoleónicos que, após tentarem unificar toda a Europa sob a égide de um grande 

império, fez ressurgir esses sentimentos nacionalista e patrióticos. Os feitos medievais 

continuavam a ser a melhor fonte de inspiração para os novos patriotas, que viam nos 

heróis dos séculos XIII e XIV, alguém capaz de morrer pela pátria, dignificando-a240. 

A Idade Média atraía a sensibilidade e a imaginação românticas pelo pitoresco 

dos seus usos e costumes, pelo mistério das suas lendas e tradições, pela beleza 

nostálgica dos seus castelos, pelo idealismo dos seus cavaleiros, monges, cruzados. Mas 

este interesse súbito não surgiu sem uma razão mais forte. Na verdade, após a vitória do 

racionalismo ateu do Iluminismo e dos princípios revolucionários de 1789, os 

românticos sentiam uma sede de vingança que os faria inverter aquela realidade. Ora, a 

Idade Média seria, então a época mais representativa de uma sociedade segura e estável 

a nível político, social e cultural que em tudo agradava aos românticos, católicos e anti-

revolucionários. A estabilidade medieval e a fraca possibilidade de subverter os ideais 

defendidos na época, levou a que os românticos escolhessem a Idade Média como o seu 

porto seguro, que se contrapunha à tendência individualista e desagregadora do 

liberalismo europeu, herdeiro da Revolução Francesa241. 

Deste fascínio pela Idade Média, advém, também o desenvolvimento crescente 

de um interesse pela religiosidade. Valoriza-se o inconsciente, a intuição e as faculdades 

místicas. O ideal religioso é bem-vindo pelos românticos, após o parcial eclipse das 

crenças religiosas gerado pelo racionalismo iluminista 4 manifestando-se por todo o 

Se o Romantismo surge como uma tendência para a regressão aos antigos valores nacionais, seria na 
gestante Idade Média que se encontrariam os verdadeiros valores das nacionalidades europeias. Estes 
valores nascidos na Idade Média, apresentavam-se puros e imaculados, longe da influência negativa de 
quaisquer outros ideais que surgiriam mais tarde. Daí este apego à época medieval. 

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, 8a edição. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1997,p.549. 
241 AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, p.550. 
242AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, p.558. 
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lado, por todo o ambiente circundante, pela natureza que é a nova catedral o Senhor e 

por todas as suas árvores e animais que O reflectem. O panteísmo representa, 

efectivamente, a forma de religiosidade mais frequente entre os românticos e traduz uma 

relação mais natural e directa com a Divindade, dispensando a mediação de um 

sacerdote ou o formalismo dos ritos, desenrolando-se o diálogo com Deus na intimidade 

da consciência de cada um243. 

243 AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de - Teoria da Literatura, volume I, p.559. 
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2.1.3. INÊS COMO INSPIRAÇÃO LITERÁRIA NO SÉCULO ROMÂNTICO 

O modo como D. Inês foi tratada pelos seus historiógrafos fez aumentar a aura 

que a rodeava. A luz dos princípios do Romantismo, D. Inês surgiu no século XIX como 

a frágil donzela medieval sacrificada em nome das razões de Estado. 

O episódio inesiano, quer na área da literatura, quer na da historiografia, 

apresenta uma Inês bela, loira, amante e frágil, um Pedro apaixonado e violento, um rei 

vencido pela argumentação mal intencionada de três conselheiros que teimavam em ver 

na sua relação com Inês um perigo nacional e que não hesitam em assassiná-la 

cruamente. A terrível vingança de Pedro e a saudade que o acompanha, para além da 

morte, perpetuam o drama na memória dos homens244. 

Nos finais do século XVIII e no século XIX, surge, sob a égide do Romantismo, 

uma tendência de recuperação da mentalidade medieval, já que esta trazia a paz, a ordem 

e a espiritualidade necessária aos românticos. A Idade Média era, agora, redescoberta e 

reabilitada. Nenhuma época histórica foi por mais tempo menos compreendida que a 

Idade Média. A sua hora de justiça veio tarde, só começando com o Romantismo245. Os 

homens de letras deixaram-se envolver por um espírito e ambiente fantasiosos, poéticos 

e pitorescos. Cria-se uma ideia de Idade Média distanciada da realidade e demasiado 

marcada por castelãs e trovadores.246 A Idade Média surge para a ideologia romântica, 

como a idade magnífica da poesia e a terra virgem do génio nacional247. Os historiadores 

oitocentistas, estavam, tal como, Michelet, um historiador romântico por excelência, 

votados à ressurreição do passado integral da História. O historiador deve, segundo 

Michelet, estar presente com as suas paixões e emoções, a todos os níveis do seu 

trabalho, pois só uma relação mais íntima com o objecto permite atingir uma outra 

percepção do mesmo e o ponto no qual o relato histórico passa de inerte e passivo a 

força viva. Esta proximidade e presença só pode ser comparável à relação existente entre 

o artista criador e a sua obra248. No fundo é esta a ambição do historiador romântico: 

reencontrar a vida histórica em toda a sua plenitude, daí que este se sinta implicado em 

todo o processo que realiza. O historiador deixa de viver o seu presente, passando a 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984 (Biblioteca Breve; Série Literatura) 

CEREJEIRA, D. Manuel Gonçalves - A Idade Média na História da Civilização. 2a edição. Coimbra: 
Coimbra Editora, Lda., 1953. 
246 CEREJEIRA, D. Manuel Gonçalves - A Idade Média na História da Civilização, p. 16. 
47 CEREJEIRA, D. Manuel Gonçalves - A Idade Média na História da Civilização, p. 23. 

73 



2.1.3. INÊS COMO INSPIRAÇÃO LITERÁRIA NO SÉCULO ROMÂNTICO 

O modo como D. Inês foi tratada pelos seus historiógrafos fez aumentar a aura 

que a rodeava. A luz dos princípios do Romantismo, D. Inês surgiu no século XIX como 

a frágil donzela medieval sacrificada em nome das razões de Estado. 

O episódio inesiano, quer na área da literatura, quer na da historiografia, 

apresenta uma Inês bela, loira, amante e frágil, um Pedro apaixonado e violento, um rei 

vencido pela argumentação mal intencionada de três conselheiros que teimavam em ver 

na sua relação com Inês um perigo nacional e que não hesitam em assassiná-la 

cruamente. A terrível vingança de Pedro e a saudade que o acompanha, para além da 

morte, perpetuam o drama na memória dos homens244. 

Nos finais do século XVIII e no século XIX, surge, sob a égide do Romantismo, 

uma tendência de recuperação da mentalidade medieval, já que esta trazia a paz, a ordem 

e a espiritualidade necessária aos românticos. A Idade Média era, agora, redescoberta e 

reabilitada. Nenhuma época histórica foi por mais tempo menos compreendida que a 

Idade Média. A sua hora de justiça veio tarde, só começando com o Romantismo245. Os 

homens de letras deixaram-se envolver por um espírito e ambiente fantasiosos, poéticos 

e pitorescos. Cria-se uma ideia de Idade Média distanciada da realidade e demasiado 

marcada por castelãs e trovadores.246 A Idade Média surge para a ideologia romântica, 

como a idade magnífica da poesia e a terra virgem do génio nacional247. Os historiadores 

oitocentistas, estavam, tal como, Michelet, um historiador romântico por excelência, 

votados à ressurreição do passado integral da História. O historiador deve, segundo 

Michelet, estar presente com as suas paixões e emoções, a todos os níveis do seu 

trabalho, pois só uma relação mais íntima com o objecto permite atingir uma outra 

percepção do mesmo e o ponto no qual o relato histórico passa de inerte e passivo a 

força viva. Esta proximidade e presença só pode ser comparável à relação existente entre 

o artista criador e a sua obra248. No fundo é esta a ambição do historiador romântico: 

reencontrar a vida histórica em toda a sua plenitude, daí que este se sinta implicado em 

todo o processo que realiza. O historiador deixa de viver o seu presente, passando a 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984 (Biblioteca Breve; Série Literatura) 
245 CEREJEIRA, D. Manuel Gonçalves - A Idade Média na História da Civilização. 2a edição. Coimbra: 
Coimbra Editora, Lda., 1953. 

CEREJEIRA, D. Manuel Gonçalves - A Idade Média na História da Civilização, p. 16. 
47 CEREJEIRA, D. Manuel Gonçalves - A Idade Média na História da Civilização, p. 23. 
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conviver, por procuração, com as personagens do passado . No entanto, esta 

proximidade com o objecto de estudo pode diminuir o ângulo visual e deturpar a 

plenitude dos acontecimentos, que foi o que aconteceu com a maioria dos estudiosos 

inesianos, que inebriados pelo génio e beleza de Inês, dificilmente conseguiram ser 

imparciais. Estes desejavam ouvir da boca de Inês o relato da sua vida e serem eles o 

arauto da verdade inesiana. Tal como Michelet estavam obcecados pelo desejo de 

contactar os mortos, reencontrando assim os factos e serem capazes de devolver-lhes 

uma vida plena, ao desvendarem o sentido supremo da sua existência250. 

No contexto romântico, o binómio amor/morte é um vector de tanto fascínio, 

tanto pela medievalidade como, consequentemente, pelo mito de Inês de Castro. Só 

através da Morte, da qual o Amor é o irmão gémeo251, pode este triunfar, imortalizar-se, 

perpetuar-se, sublimar-se ao ponto de se tornar espiritual, inocente e puro. Ao morrer, 

Inês deixa as suas vestes terrenas, a sua pele, tal como Cristo, um dia, profetizou 

relativamente a S. Bartolomeu. Os seus pecados, pelo sofrimento que lhe é infligido, são 

perdoados e, uma nova alma, purificada pelo amor, sobe ao céu. O amor venceu a morte 

e esse mesmo amor, vivido agora por D. Pedro, tornará a história dos seus amores de 

Inês inesquecível, admirada, inspiradora e imortal. 

A partir do século XVI, a história de Inês de Castro triunfava por todo o 

panorama literário, vulgarizando-se através de paródias, bailados, óperas, entre outros 

géneros. Inês era, agora, apresentada, sob uma imagem burguesa, piegas e romanesca, 

que fizeram desta, mais do que uma grande amorosa, uma digna e infeliz mãe de família, 

esposa legítima rodeada de crianças indefesas, vítima do ciúme de uma rival ou do 

despeito de um amante repelido. Com estas novas variantes da sua história, adaptada, 

também, à comédia e à paródia, a tragédia simples e terrível dos amores de Pedro e Inês 

começa a perder a sua profundidade e grandeza. O sentido mítico do amor fatal e o valor 

lendário especialmente português parecem esquecidos. As lágrimas dão lugar ao riso e o 

tema inesiano perde um pouco da sua carga dramática. 

Com o Romantismo do século XIX, verifica-se um retomar do carácter 

dramático. Esta nova corrente literária daria novos aspectos ao tema, aliás, o tema de 

Inês parecia feito para cativar o gosto romântico: medievalismo, amor fatal e 

BOURDÉ, Guy e MARTIN, Hervé -As Escolas Históricas. Mem Martins: Publicações Europa-
América, 1983, p. 85. 
249 BOURDÉ, Guy e MARTIN, Hervé - As Escolas Históricas, p. 86. 
250 BOURDÉ, Guy e MARTIN, Hervé -As Escolas Históricas, p. 88. 

VIEIRA, Afonso Lopes - Inês de Castro na poesia e na lenda: conferência realizada no claustro do 
Mosteiro de Alcobaça, seguida do soneto dos túmulos. [S.l.]: [s.n.], 1913, p. 10. 
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irresistível, oposição do Estado ao indivíduo, triunfo final da paixão excessiva, aparato 

fúnebre - nada faltava25 . 

O tema da morte de Inês tornou-se num tema habitual, recorrente, vulgar durante 

o século XIX, muito mais até que nos séculos anteriores. A personalidade de Inês de 

Castro interessava vivamente aos românticos, atraídos pelas desventuras, pela fatalidade 

do seu destino e pelos detalhes romanescos que envolviam a sua história. Daí que a sua 

história fosse tão frequentemente escolhida como tema para as obras a que os autores 

românticos se dedicavam. De acordo com Suzanne Cornil, a Inês romântica tornou-se 

muito mais verosímil e viva do que a heroína que outrora fora durante o neoclassicismo 

francês, ao mesmo tempo que acentua o toque medieval e a existência da luta social 

entre o Estado e o indivíduo253. Nesta época são publicadas, pelos menos e, de acordo 

com a mesma autora, cerca de sessenta obras, tanto de cariz dramático como lírico, 

dedicadas a Inês de Castro . De facto, o universo é extenso e não podemos fazer uma 

análise da sua globalidade, pelo que optamos por apresentar alguns autores portugueses 

dos quais nomeamos: Afonso Lopes Vieira, Aníbal Fernandes Tomás, Antero de 

Figueiredo, António de Vasconcelos, Carolina de Michaëlis e Vasconcelos, Faustino da 

Fonseca, Flório de Oliveira, Francisco da Fonseca Benevides, Vieira Natividade. Muitos 

destes autores foram já aqui citados, numa tentativa de enaltecer e reconhecer o trabalho 

que tiveram na sua busca pela heroína nacional. Os mais representativos serão ainda 

explorados, a fim de ilustrarem o caso português da difusão do tema inesiano. 

Logo no início do século XIX, João Baptista Gomes escreve a Nova Castro255, 

numa tentativa de igualar a sua obra à de António Ferreira, escrita quatro séculos antes. 

A Nova Castro mostra-nos uma Inês possuída pelo espectro de Constança que, 

entretanto, morrera de tristeza; um D. Pedro demente, que detesta todos os homens e, a 

quem somente Inês poderá acalmar. Talvez o pecado de Gomes tenha sido o exagerado 

uso de efeitos patéticos inspirados na literatura de cordel, que contribuíram para o 

descrédito da sua obra e da sua intenção inicial. No entanto, esta obra também tem o seu 

mérito pelo facto de ter concentrado na personagem de Inês todo o desenrolar da 

Inês de Castro in Dicionário de Literatura. 4a Edição. Porto: Mário Figueirinhas Editora, 1994 
(direcção de Jacinto Prado Coelho), p. 464-467. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro : contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 99. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro : contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes, p. 99 e SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura 
portuguesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984, p. 145-153. 
255 GOMES, João Baptista - Nova Castro. Lisboa: 1803. 
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acção . Assim, a Nova Castro soube suplantar as suas falhas quando, na quinta 

edição apresenta a cena da coroação de Inês, que tão bem aglutina e representa as 

características dos românticos. 

Em 1826, Bocage publica Cantata à morte de D. Ignez, onde renasce a tradição 

portuguesa de simplicidade e emoção, mas o verdadeiro sucesso da morte de Inês não 

acontecerá senão alguns anos mais tarde. 

Ao mesmo tempo, a geração francesa da primeira metade do século XIX 

apaixonara-se por Camões, pela sua obra, pela sua vida, aparecendo inúmeras novas 

traduções da obra-prima de Camões, os Lusíadas e diversas gravuras representando 

algumas das mais emblemáticas cenas dos versos camonianos. Esta reacção ao grande 

poeta português, desencadeou um ressurgimento do mito inesiano e aparecimento de 

inúmeras obras concebidas à volta deste tema histórico português258. Algumas destas 

obras serão posteriormente aqui apresentadas e sujeitas a uma pequena análise, 

relativamente ao seu conteúdo. 

O mito inesiano difundira-se por toda a Europa, ainda no século XVI, aquando 

do aparecimento das primeiras obras sobre os amores de Pedro e Inês, e ressurgiu 

fortalecido no século XIX, altura em que a recuperação dos ideais nacionalistas e a 

evocação das origens fazem ressurgir episódios do passado259. Tanto em Portugal, como 

em Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Itália ou Holanda, este tema difundia-se 

através das letras, do bailado, da ópera, da arte em geral. Finalmente o nosso tema 

nacional atingia um estatuto universal, onde todos queriam um pouco de Inês para si. 

Será também desta diversidade que o mito inesiano renascerá, assistindo-se a uma 

evolução do mesmo e das personagens que o compõem260. 

O Romantismo promoveu uma nova forma de ver Inês. A tragédia que, até então, 

se apresentava, tendencialmente, mais complexa e plena de intrigas, revestia-se, agora, 

de um sentido trágico simplista, com maior enfoque na personalidade de cada 

interveniente e na sua evolução dentro da tragédia. D. Pedro, de roi magnifique et 

emporté, vê-se reduzido ao papel de mari ou de père éploré aux côtes de sa femme 

CORNIL, Suzanne - Inès de Castro : contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 100. 
2^7 

GOMES, João Baptista - Nova Castro, augmentada com a brilhante escena da coroação. Lisboa: 1830 
TOMAS, Aníbal Fernandes - Ignez de Castro: iconographia: historia: litteratura. Tricentenário de 

Camões 1580-1880. Lisboa: Typographia Castro Irmão, 1880, p. 114. 
259 TORGAL, Luís Reis; MENDES, José Amado; CATROGA, Fernando - História da História em 
Portugal. Séculos XIX e XX. A História através da História. Vol. I. Lisboa:Temas e Debates, 1998, p. 46-
47. 
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héroïque, victime de l'injustice humaine, enquanto Inês continua a ser o centro de 

interesse do drama. A verdadeira vítima, aquela que sofre sem culpa e que sem culpa há-

de morrer . 

É interessante, também, verificar a evolução literária no que toca a D. Afonso 

IV. No século XIX, a literatura apresenta um D. Afonso cada vez mais velho, mais 

abatido, um velho monarca cansado de reinar e de lutar contra os seus verdadeiros 

sentimentos e vontades. Mas não foi sem um objectivo que se efectuou esta mudança na 

personalidade do monarca. O seu envelhecimento rápido e precoce foi a forma 

encontrada para atenuar a sua responsabilidade perante o crime cometido em D. Inês. 

Alguns autores apresentam até um D. Afonso perseguidor dos seus desobedientes 

conselheiros. Apesar destas transformações, a época romântica também introduziu uma 

nova personagem: a rainha, madrasta de D. Pedro e que prejudica D. Inês por inveja ou 

despeito. 

Ainda no contexto das alterações introduzidas pela nova corrente literária, não 

poderemos deixar de mencionar a inacabada intenção de Almeida Garrett em tratar o 

tema inesiano. Tudo o que resta é um resumo das primeiras cenas de um drama, que 

teria, com certeza, valorizado, ainda mais, o tema dos amores de Pedro e Inês e que, à 

semelhança de Frei Luís de Sousa, alcançaria o zénite do panorama literário nacional262. 

Também o carácter inovador que a peça Ignez de Castro - A Vingança apresenta ao 

iniciar-se durante a Guerra Civil e, portanto, somente após a morte de Inês, a tornaria 

ainda mais interessante e num profundo objecto de atenção e estudo. Ao iniciar-se a 

acção num momento tão mais tardio do evoluir dos acontecimentos que compõem o 

episódio inesiano, esta centrar-se-ia, certamente, na dimensão psicológica dos restantes 

protagonistas e, através do olhar astuto de Garrett, poderíamos conhecer uma nova faceta 

de D. Afonso IV e de D. Pedro, que em muito ajudaria a compreender e desmontar a 

tragédia de Inês . Mas Garrett tinha, também, outras intenções ao iniciar mais um 

FONSECA, Gondin da - Inês de Castro (13107-1355) A verdade histórica e a realidade psíquica, após 
seis séculos de fantasia e nevoeiro. 2a edição. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1956, p.126-148. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro : contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 134. 

O execerto da obra de garret encontra-se anexado à obra de Aníbal Fernandes Tomás - Ignez de 
Castro: iconographia: historia: litteratura. Tricentenário de Camões 1580-1880. Lisboa: Typographia 
Castro Irmão, 1880. 

Refere Thomas Strãter acerca do esboço da peça teatral de Almeida Garrett: O novo enfoque é notável. 
Os acontecimentos políticos depois da morte de Inês ganham perfil mais importante: a guerra civil e o 
futuro inseguro do país, ameaçado em sua soberania por Castela. A partir desta publicação, a figura de 
Pedro, e não a de Inês, torna-se cada vez mais crucial. Não estranha que o simbolismo, com sua 
preferência pelo obscuro e o anormal, explore com entusiasmo a crueldade e o fascínio necrológico do 
drama. Cf. STRÃTER, Thomas -A Tragédia como Farsa: Inês de Castro num Drama Fragmentário/ 
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drama inspirado num tema nacional. Através da sua manifestação artística, procurava na 

Idade Média, livre e altiva, uma acusação ao partido miguelista264. 

Com este projecto inacabado, ficou o teatro português sem a sua melhor tragédia 

moderna, segundo Aníbal Fernandes Tomás265. 

Apesar de tantas alterações, que vêm enriquecer o tema inesiano, este 

comportará, sempre, alguns elementos essenciais que resistiram desde o início do seu 

desenvolvimento a todas as transformações e a todas as correntes literárias. A inocência 

de Inês, a hesitação do rei, o papel dos conselheiros e a coroação póstuma, são os 

elementos vitais e essenciais que fundamentam e suportam a tragédia de Pedro e Inês ao 

longo dos tempos. 

Estas permanências não serão alheias ao facto da propagação da história de Inês 

se dever, indubitavelmente, às obras de Camões e António Ferreira266. O sucesso 

internacional do tema deve-se aos factos históricos que o compõem, à lenda que originou 

e à divulgação europeia dos Lusíadas, que envolveram Inês num véu mitológico ao qual 

se enredou para todo o sempre267. A vida de Inês de Castro e o seu triste fim, ao 

representarem a imagem do eterno conflito entre o sentimento e a razão, o amor e o 

dever, o indivíduo e o Estado consistiram e consistem, ainda, hoje em dia, num tema que 

demonstra a importância conferida ao amor. 

Por fim, queremos ainda lembrar que o romantismo português, ao contrário das 

literaturas italiana e francesa, que acentuaram o aspecto melodramático dos amores de 

Pedro e Inês, pretendeu ressurgir a glória de um passado nacional integrado num espírito 

pleno de orgulho histórico. Note-se que os autores portugueses não se preocuparam, 

apenas, em utilizar e divulgar um tema nacional, tiveram em atenção, isso sim, que o 

tema fosse tratado como um episódio glorioso da nossa história. Glorioso no sentido de 

que demonstrava como Portugal não se deixava, inicialmente, abalar pelos sentimentos, 

Thomas Stráter - Braga: Centro de Estudos Humanísticos, Univ. Minho, 2003. Sep. de: "Portugal -
Alemanha - Brasil: actas do VI Encontro Luso-Alemão", vol.2, p. 140. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes, p. 105-106; Inês de Castro In Dicionário de Literatura. 4a Edição. Porto: Mário 
Figueirinhas Editora, 1994 (direcção de Jacinto Prado Coelho), p. 464-467. 

Com o fino gosto de Garrett, com a sua viva sensibilidade, o que não faria elle d'um assumpto que 
tanto o enamorava? Cf. TOMÁS, Aníbal Fernandes - Ignez de Castro: iconographia. Historia, litteratura . 
- Lisboa: Typographia Castro Irmão, 1880. Tricentenário de Camões, 1580-1880, p. 114. 

Les deux influences profondes qui se sont exercées sur le développement de la tradition inésienne sont 
celles de Camões qui fit d'Inès une héroïne «nationale» et «poétique», et celle de Ferreira qui en portant 
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de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans les littératures romanes, p. 
136. 
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tendo sempre em mente a continuidade e a segurança do reino e, glorioso, também, por 

testemunhar a vitória do amor sobre a morte e por reconhecer que havia provocado a 

morte de uma inocente, perpetuando-a na pedra fria, nas brancas páginas e na memória 

do povo, como remissão de tão grande pecado. 

Depois de apresentadas as razões que fizeram da Idade Média a época escolhida 

e preferida dos românticos, é fácil compreender porque é que o tema inesiano foi tão 

trabalhado no século XIX, apesar da sua introdução no panorama literário europeu ter 

acontecido no século XVI, através da literatura castelhana. Inês personificava o ideal 

romântico da donzela medieval que se torna vítima de um amor proibido, que é mandada 

prender pelo rei num castelo longínquo para que não se encontre com o príncipe e que 

depois de morta é venerada e jamais esquecida. 

A valorização dos ideais heróicos medievais no século XIX, levou também a uma 

evolução da personagem de Inês. Ela continua a ser a vítima inocente, a linda mulher 

cujo pecado consiste em amar quem não pode nem deve mas assumirá também o papel 

de heroína, que se entrega sem dramatismos ao seu destino, apelando aos sentimentos do 

rei. Ainda ao jeito medieval, a história de Inês de Castro proporciona a tensão emotiva 

que acompanha a luta vã dos homens contra forças transcendentais, sejam elas 

representadas pelo destino, pela ambição criminosa ou por um conceito fanático do bem 

da pátria. Esta luta entre o mal e o bem, coloca Pedro e Inês ao lado dos grandes pares 

apaixonados que, em todos os tempos, têm inspirado a literatura e que fizeram muitos 

românticos sonhar268. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - D. Inês e D. Sebastião na Literatura Inglesa 
Coimbra: Veja Universidade, 1986, p. 30. 
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I I I . D I F U S Ã O D O T E M A I N E S I A N O N O P L A N O I N T E R N A C I O N A L 

- O EXEMPLO FRANCÊS 

Tal como já afirmámos anteriormente, o tema inesiano suscitou grande interesse 

por entre os românticos europeus. A França, que apesar de não ter sido a pioneira do 

movimento cultural europeu do século XIX, surge como país referência relativamente à 

difusão do romantismo. A posição que viria a ocupar no panorama europeu enquanto 

reguladora e criadora do pensamento cultural, criou as condições necessárias para esta se 

dedicar intensamente apenas aos temas que lhe suscitavam atenção. 

Não foi senão no último quartel do século XVII que a França inaugurou o seu 

contributo para a literatura inesiana. De facto, só em 1676, Alexis Callot de Jantillet 

publicará em Lisboa um poema latino consagrado a D. Inês. Passados pouco mais de dez 

anos, Mademoiselle de Brillac publica Agnès de Castro, um romance inspirado nos 

Lusíadas, obra que serviu como fonte inspiradora para muitos poetas, romancistas e 

dramaturgos que se debruçaram sobre o tema inesiano. As obras de Seiscentos, 

valorizam o papel da fatalidade e da paixão e do amor enquanto causador de 

desordem269. 

No século XVIII, o tema da Castro conhece um sucesso semelhante por toda a 

Europa. Em França, Houdar de la Motte e a sua tragédia Inès de Castro270 suscitam 

inúmeras imitações, atraindo críticas e censuras que observam uma obra que está, 

definitivamente, na moda271. Comparativamente aos séculos anteriores, Inês de Castro 

tornava-se agora num tema europeu e as influências que passam de país em país são 

muito mais marcantes, acabando por se fundir num novo sujeito essencialmente 

dramático: Inês de Castro sera une personnage uniquement dramatique, que ce soit dans 

la tragédie, I 'opera, la aprodie ou le ballet . 

O tema inesiano voltou ao esquecimento francês até que o romance de 

Mademoiselle de Brillac é reeditado em 1710. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 82. 

LA MOTTE, Antoine Houdar de - Inês de Castro: tragedia. Amsterdam: Henri du Sauret, 1723 
ROIG, Adrien - Echanges littéraires entre le Portugal et la France sur le Thème d'Inès de Castro. 
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Desfontaines, que virá a ser um dos adversários de La Motte 7 , aparecerá em 

1722 com Inès de Castro ou Histoire de Pierre de Portugal" . Nele narra galantemente 

os amores de Pedro e Inês, perseguidos por Pacheco e à medida que as intrigas 

provocam o drama, que culmina com Inês envenenada. Vingando a amada, Pedro pune 

os culpados e manda exumar o corpo de Inês, para lhe render homenagem. Este 

romance, apresentado sob a forma de crónica, contém inúmeras descrições 

pormenorizadas e minuciosas. A intriga complica-se ao modo contemporâneo. Pouco ou 

nada há de medieval nesta obra, até mesmo a verdade histórica foi esquecida275. 

A obra de La Monte será uma referência durante todo o restante século XVIII. 

Reeditada dez vezes, traduzida nove vezes em seis diferentes línguas, provocou o 

aparecimento de uma série de críticas, cartas e folhetos, apesar do seu parco valor 

literário, devido ao seu estilo fraco e sem garça. O seu principal defeito concentra-se no 

facto de trazer à cena apenas ideias em vez de seres humanos, despojando do episódio 

brutal e soberbo, o poder original que provinha da mentalidade medieval. Nesta tragédia 

Inês é um anjo de doçura e Pedro e Afonso IV perdem a audácia e a paixão que os opõe. 

A intriguista rainha é a única que sobressai numa tragédia que parece não abalar o 

coração do agora viúvo D. Pedro276. 

É curioso verificar que, apesar da pobreza dramática na obra de La Monte, esta 

veio a tornar-se no trabalho mais traduzido de toda a Europa, difundindo, assim, a sua 

influência, que perdurará até ao século XIX277, o que se poderá explicar pela glorificação 

a que Inês é sujeita. 

No seguimento deste trabalho, serão apresentadas as obras inesianas de Victor 

Hugo e Condessa de Genlis . Inês de Castro: melodrama em três actos com dois 

7 La Motte apresenta também uma Inês morta pelo veneno dado pela rainha, madrasta de Pedro que exala 
o seu último suspiro nos braços de Constança. Este tema do envenenamento foi introduzido por 
Desfontaines e aproveitado por La Motte mas o contributo de Desfontaines foi maior do que imaginado. 
No século XIX, Victor Hugo voltará a usar o envenenamento para tirar a vida a Inês. Cf. LA MOTTE, 
Antoine Houdar de - Inês de Castro: tragedia. Amsterdam: Henri du Sauret, 1723 ; HUGO, Victor - Inês 
de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de Gomes Monteiro. [Lisboa]: 
Guimarães & Ca., [1945?]; CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement 
littéraire du thème dans les littératures romanes, p. 84. 
274 GUYOT DESFONTAINES, P. Fr. - Histoire de D. Juan de Portugal, fils de D. Pedre et d'Inès de 
Castro. Paris: Pissot, 1724 
75 CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 

les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 84. 
CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 

les littératures romanes, p. 89. 
77 CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 

les littératures romanes, p. 99. 
HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 

Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?] 
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intermédios e Inès de Castro: roman historique respectivamente. A escolha destes 

autores prende-se com o facto de que, entre tantos, estes reuniam condições únicas 

relativamente à elaboração das obras. Victor Hugo, nome de referência na literatura 

francesa e mundial, terá escrito a sua obra inesiana entre os 15 e os 18 anos, o que é, sem 

dúvida, interessante, uma vez que escrita em tão tenra idade, a obra inesiana torna-se 

numa das primeiras obras produzidas por Victor Hugo 280. Assim, poderemos obter 

através da jovem mente do escritor uma perspectiva completamente diferente das já 

apresentadas. Quanto à escolha da Condessa de Genlis, esta deve-se, sobretudo, ao facto 

de ser uma mulher, por sinal extremamente culta, a debruçar-se sobre a tragédia de 

Pedro e Inês. Deste modo, exemplificamos a recepção e tratamento do tema inesiano no 

universo literário francês através de dois autores tão díspares, quer no que se refere tanto 

à idade como à própria mentalidade. 

GENLIS, Condessa de - Inès de Castro: roman historique I Madame de Genlis. Toulouse: Ed. Ombres, 
1995. 

BISMUT, Roger -Inês de Castro et Victor Hugo. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et l'expansion de la littérature portugaise en France. Actes du 
colloque, Paris, 1985, p. 101. 
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3.1. VICTOR HUGO 

Entre 1817 e 1820, escreveu Victor Hugo um melodrama em prosa, apresentado 

em três actos com dois intermédios, intitulado Inès de Castro281. 

Esta é uma das obras menos conhecidas do grande escritor francês, devido ao 

facto de nunca ter sido publicada. A tenra idade282 em que se encontrava quando decidiu 

pegar no tema inesiano, no qual tinha sido introduzido numa viagem que tinha feito a 

Espanha, reflectiu-se na falta de rigor histórico.28S. 

Não será de estranhar nem de condenar as modificações que possa ter feito à 

história de Inês. Não foram essas mesmas alterações e adições, feitas durante séculos, 

que enriqueceram a história inesiano, originando o seu mito? Com o que se pode não 

concordar é a existência de anacronismos vários, como invocar o Tribunal da Inquisição, 

que só dali a dois séculos seria instituído em Portugal, dar o título de Majestade a 

Afonso IV, quando só com D. Sebastião começaria a ser usado, e acrescentar-lhe a honra 

de "Fidelíssima" que D. João V comprara em Roma a peso de oiro, duzentos anos mais 

tarde ou integrar a primeira dinastia fundada por Afonso Henriques na Casa de 

Bragança . Provavelmente, a sua juventude e uma imaginação fértil, própria de quem 

tem entre 15 e 18 anos, foram os mais nobres contributos de Victor Hugo relativamente 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?] e ROIG, Adrien - Échanges littéraires entre le 
Portugal et la France sur le Thème d'Inès de Castro. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1983, p. 277. 

82 Existe uma certa discrepância quanto à idade atribuída a Victor Hugo aquando da elaboração do 
melodrama Inès de Castro. Enquanto Roger Bismut aponta uma idade compreendida entre os 15 e os 18 
anos, a maioria das obras de referência indica os 16 anos de Victor Hugo como a fecunda idade que 
resultaria na sua primeira obra dramática. Contudo, Suzane Cornil, afirma que Victor Hugo escreveu Inès 
de Castro com apenas 14 anos, o que não seria de admirar, tendo em conta o brilhante génio que o jovem 
desde cedo demonstrou possuir. Cf. BISMUT, Roger - Inês de Castro et Victor Hugo. Fond. Calouste 
Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et l'expansion de la littérature 
portugaise en France. Actes du colloque, Paris, 1985 e CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à 
l'étude du développement littéraire du thème dans les littératures romanes. Bruxelles: Palais des 
Académies, 1952 

Valendo-se de uns vagos conhecimentos de História de Portugal, engendrou uma Inês de Castro a seu 
jeito, portuguesa de lei e dotada de sentimentos patrióticos até à abnegação; deu o epíteto de Justiceiro 
ao rei Afonso IV e transformou a rainha D. Beatriz em madrasta do próprio filho, envenenado Inês de 
Castro, já casada secretamente com o infante, para facilitar o casamento deste, como lhe convinha, com 
uma princesa castelhana. (...) Dá-se a batalha com os mouros, morre ali D. Afonso IV, sendo coroado rei 
o infante D. Pedro que se vinga, finalmente, dos assassinos de Inês Cf. Introdução de HUGO, Victor -
Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de Gomes Monteiro. 
[Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p. 8. 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p.9; BISMUT, Roger - /«ês de Castro et Victor 
Hugo. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et 
l'expansion de la littérature portugaise en France. Actes du colloque, Paris, 1985, p. 108. 
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à história de Inês. Assim, temos hoje acesso a mais uma visão e análise da mais 

portuguesa tragédia amorosa. 

Foi perante a tomada de consciência destes erros, que se recusou publicar o seu 

primeiro drama, mas Madame Adèle Hugo fê-lo publicar, em 1863, nos capítulos finais 

de uma obra dedicada a Hugo intitulada Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, 

sob o título Les bêtises que M. Hugo faisait avant sa naissance285. Apesar desta sensação 

de impotência literária nos primeiros anos de sua vida e, por isso, querer abafar esta 

peça, ela contém grande valor e importância, visto constituir o primeiro esboço literário 

de Victor Hugo e ser o ponto de partida de uma vida dedicada à literatura286. 

Em Portugal a recepção do drama inesiano de Victor Hugo aconteceria com a 

tradução de Silva Vieira da obra acima referida, passando esta a intitular-se Victor Hugo 

descripto por uma testemunha da sua vida. Já no século XX, foi publicada em Lisboa 

uma nova tradução do melodrama francês sobre Inês de Castro, precisamente aquela 

com que estamos a trabalhar e que, aparentemente, ignora a existência de uma anterior 

tradução . Pelo simbolismo dos elementos descritos por Victor Hugo, pensamos ser 

oportuno proceder a uma apresentação do seu conteúdo. 

O drama de Victor Hugo apresentado em três actos com dois intermédios, inicia-

se próximo de Lisboa, num bosque, no momento em que os mouros estão a chegar às 

portas de Lisboa, sendo a acção é partilhada por duas personagens, um mendigo e o 

alcaide de Alpunar. O mendigo, que na verdade revela ser Albacarim, o chefe dos 

mouros, havia conduzido o alcaide a uma cabana, situada no meio do bosque, 

informando de que é ali que estão escondidos os filhos de D. Pedro e D. Inês. Ora D. 

Inês era, segundo Victor Hugo, aia da Rainha, segunda mulher de D. Afonso IV e 

madrasta de D. Pedro, a quem interessava unir em casamento sua sobrinha Constança. 

Perante a contínua demora do príncipe herdeiro em celebrar tal casamento, a malévola 

rainha tenta descobrir o real impedimento. 

HUGO, Victor - Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris: Nelson, 1936 e ROIG, Adrien -
Echanges littéraires entre le Portugal et la France sur le Thème d'Inès de Castro. Fond. Calouste 
Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1983, p. 278. 
286 BISMUT, Roger - Inês de Castro et Victor Hugo. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et l'expansion de la littérature portugaise en France. Actes du 
colloque, Paris, 1985, p. 101. 

7 ROIG, Adrien -Échanges littéraires entre le Portugal et la France sur le Thème d'Inès de 
Castro.Toná. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1983, p. 278. 
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Albacarim, ao descobrir a ligação oculta do herdeiro do trono com uma dama de 

honor da rainha288, dirige-se ao alcaide, disfarçado de mendigo e lança o isco, para que 

o perigo, prestes a atingir os adorados filhos de D. Pedro, o obrigasse a deixar o campo 

de batalha em direcção a Lisboa, deixando, assim, o caminho livre para os mouros 

poderem avançar até à capital. Entretanto, o chefe mouro retira-se e o alcaide preenche a 

cena sonhando com a recompensa que lhe será dada por descobrir tão grande segredo, 

que impede a vontade da rainha em casar, o mais rapidamente, a sua sobrinha com o seu 

enteado. Imagina-se já corregedor de Lisboa, quando encontra Romero e as duas 

crianças, que Romero diz serem seus sobrinhos. Os problemas começam quando as 

crianças desmentem a versão de Romero e se apresentam como D. Pedro e mesinha289. 

Na cena seguinte surge mais um momento dramático. Romero não permite agora 

o casamento de sua filha Alice com Gomes, alegando que os dobrões oferecidos pela 

grande dama a colocam acima da craveira dum pescador . Neste instante chegam o 

alcaide acompanhando o rei, a rainha, Inês de Castro e outros membros da corte. 

Aproveitando a chegada de D. Afonso IV, Alice expõem o seu problema ao que o Rei, 

benignamente, instrui Romero para que deixe os preconceitos de nascimento e deixe os 

apaixonados jovens casar, oferecendo ao noivo uma pensão para que possa iniciar a sua 

vida conjugal. 

Passada esta cena que acaba em alegria, logo começa o alcaide a conspirar com a 

rainha e esta incita o rei para que entre na cabana onde encontrará os frutos dos tais 

amores clandestinos . O rei, que não acreditava na história que a rainha lhe contava, 

fica fora de si quando os dois infantes irrompem cena adentro, para abraçarem Inês, que 

entretanto haviam reconhecido292. Consequentemente, Inês apresenta-se como mãe das 

crianças e mulher legítima de D. Pedro, após se terem unido matrimonialmente na cripta 

fúnebre dos Castros. Acaba, assim, o primeiro acto, com D. Afonso mandando prender 

Inês na fortaleza de Lisboa. 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p. 29. 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p. 34-37. 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios, p. 41. 
~ ' HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios, p. 46. 

" BISMUT, Roger -Inês de Castro et Victor Hugo. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et l'expansion de la littérature portugaise en France. Actes du 
colloque, Paris, 1985, p. 102. 
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Segue-se, então o primeiro acto intermédio: no acampamento mouro, Albaracim 

festeja antecipadamente a pequena vitória sobre os portugueses, ao saber que D. Pedro 

abandonou o campo de batalha, devido a problemas familiares. 

No segundo acto, deparamo-nos com uma cena de carácter macabro, funesta, na 

qual se respira terror e medo. O ambiente escuro e medievo contrasta com as fardas 

negras e vermelhas dos guardas, que aguardam junto do cadafalso293, provocando uma 

sensação de calafrios. D. Inês está prestes a ser julgada por ter seduzido e desposado 

secretamente o nosso filho muito amado D. Pedro, infante de Portugal e a lei diz: Todo 

o súbdito que ousar unir-se por casamento a um membro da família real de Brangança 
, . , 294 

sera punido com a morte . 

Neste ambiente escuro, de medo e respeito atroz, surge Inês candidamente 

vestida de branco, como que anunciando a todos a sua inocência. O arauto pronuncia o 

testemunho do Irmão Urbano Velasques, religioso de S. Francisco. Este declarara ter 

dado, seis anos antes no dia de Nossa Senhora, a benção nupcial a D. Pedro e D. Inês, 

fazendo notar, que nessa altura, ignorava por completo a verdadeira identidade do noivo. 

Por insuficiência de provas os juizes mandam chamar D. Pedro, que deixará, 

assim, o acampamento. Entretanto e, por se descobrir, que um príncipe real não pode 

comparecer perante um tribunal sem uma ordem expressa do rei, para evitar mais 

demoras, a rainha manda o alcaide entregar um remédio a Inês. Um remédio fatal, que 

acabará com os problemas de todos de uma só vez. 

O carcereiro, ignorando ser uma poção venenosa, ajuda Inês e dá-lhe de beber o 

dito remédio. Pouco depois surge D. Pedro, disfarçado, juntamente com Romero e as 

crianças, a quem D. Inês havia sido autorizada a rever. 

D. Inês, ao notar a presença dos filhos, compreende que será a despedida e que a 

sua sentença de morte não tardará a ser anunciada. Na angústia de não voltar a ver D. 

Pedro, este desembaraça-se da capa que trazia e incita-a a fugir com ele para a liberdade. 

Inês recusa, pois está consciente dos problemas que uma fuga por parte do príncipe 

poderá provocar. Chega então o rei, a quem D. Pedro conta que Inês recusou a fuga e 

consequente salvação em nome da estabilidade do reino, que não poderia prescindir do 

seu príncipe herdeiro. Ouvindo isto, o rei reflecte e conclui que ela não poderá ser 

executada. Além disso, como que apelando à consciência de D Afonso, Romero 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p. 57. 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p. 62. 
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relembra as sábias palavras que o rei proferiu, quando este não queria autorizar o 

casamento de sua filha com o filho de pescador. 

O rei deixa-se guiar pelo coração e aceita Inês como a sua nova filha. No meio de 

tanta alegria, Inês desfalece nos braços de D. Pedro, envenenada pela rainha, não sem 

antes se aperceber de que os mouros estavam às portas de Lisboa295. 

O segundo acto intermédio refere-se à vitória dos portugueses sobre os mouros. 

Vitória essa que custou a vida de D. Afonso296. 

Por fim, o último acto apresenta-nos os três primeiros grandes actos de 

autoridade por parte de D. Pedro. O primeiro será quando envia o antigo alcaide, agora 

feito corregedor pela rainha, para o cadafalso. O segundo consiste em enviar a pérfida e 

assassina rainha para Castela, exilando-a. E, por fim, coincide com a nomeação de 

Romero para corregedor de Lisboa e quando se faz coroar junto do túmulo de D. Inês, no 

interior da cripta dos Castro, depositando a coroa sobre o ataúde de Inês, sua rainha297. 

Depois pega na espada para cometer suicídio, na esperança de prontamente se unir a 

Inês. 

Perante este momento de tensão, surge o espectro de Inês, aconselhando Pedro a 

deixar de desejar o mundo dos mortos e a viver para os seus filhos e para o reino, pois 

que a felicidade dos povos carece, por vezes, da desgraça dos reis . 

Assim termina o primeiro drama de Victor Hugo que, apesar da tenra idade, 

demonstrou conhecer os principais vectores, pelos quais a literatura europeia se guiava 

na época. O obscurantismo e o medo que as paredes do tribunal exalam, o casamento 

secreto, a cabana no bosque, onde as crianças se encontram escondidas, o contraste entre 

o abuso de poder do alcaide e a bondade e a nobreza de sentimentos do Romero. Mais 

uma vez o amor mostra a sua força, mas a morte chega dissimulada, acabando com todos 

os sonhos e D. Pedro mergulha num profundo estado de tristeza e melancolia. Ainda os 

pormenores relativos à prisão, aos infantes sob disfarce, às danças árabes entre os 

mouros, que estão às portas de Lisboa, ao julgamento envolto na penumbra e ao 

aparecimento do espírito de Inês evocam os esquissos românticos que se delineiam nesta 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios. Trad, e pref. de 
Gomes Monteiro. [Lisboa]: Guimarães & Ca., [1945?], p.73-84. 
296 HUGO, Victor -Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios, p. 85. 

97 BISMUT, Roger -Inês de Castro et Victor Hugo. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et l'expansion de la littérature portugaise en France. Actes du 
colloque, Paris, 1985, p. 103. 

HUGO, Victor - Inês de Castro: melodrama em três actos com dois intermédios, p. 101. 

87 



obra . Contudo, muitos outros aspectos são devidos, apenas, à pouca idade do autor, 

tais como o vocabulário, o jogo de cores, a oposição entre o bom cristão e vil mouro 

infiel. 

A par da existência destas características românticas, Victor Hugo demonstra, 

também, conhecer a obra de Houdar de la Monte e de William Shakespeare. Como La 

Monte, também Victor Hugo usa a figura de uma rainha invejosa e ciumenta que 

envenena Inês e como Shakespeare, Victor Hugo utiliza a aparecimento do espectro 

de Inês, à semelhança de Macbeth. A morte pelo veneno e o suicídio do amante após a 

morte da amada que não chegando a acontecer remete para Romeo and Juliet, no que se 

pensa ser uma homenagem ao autor inglês301. 

CORNIL, Suzanne - Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 104. 

CORNIL, Suzanne — Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 
les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 104. 
301 BISMUT, Roger -Inês de Castro et Victor Hugo. Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel 
Portugais, 1986. Sep. de: L'enseignement et l'expansion de la littérature portugaise en France. Actes du 
colloque, Paris, 1985, p. 109. 

88 



3.2. CONDESSA DE GENLIS 

Caroline Stéphanie Félicité du Crest de St. Albin nasceu a 25 de Janeiro de 1746 

em Champcéry, no seio de uma família nobre da Borgonha embora já a atravessar uma 

fase de empobrecimento. Recebeu em casa uma educação esmerada desenvolvendo a 

componente literária e artística. 

Aos 16 anos casa com Charles Brillart de Genlis, homem do exército que, mais 

tarde, virá a ser marquês de Sillery. Contudo, o casamento não interferiu na sua 

determinação em remediar os seus estudos incompletos ou satisfazer o seu gosto de 

adquirir novos conhecimentos. 

Alguns anos mais tarde, através da influência da sua tia, Madame de Montesson, 

que se tinha casado clandestinamente com o duque de Orléans, a condessa de Genlis 

entra na corte como dama-de-companhia da duquesa de Chartres, sendo, mais tarde, 

nomeada responsável do gabinete regulador da educação dos delfins. Esta nomeação 

feminina para um cargo manifestamente masculino conduziu ao pedido de demissão de 

todos os preceptores e professores da corte, assim como a um consequente escândalo. 

Este contacto com os jovens e o cuidado que tinha relativamente à sua educação, 

levou Madame de Genlis a criar inúmeras teorias educativas, sobre as quais escreveu um 

determinado número de obras. Alguns teóricos franceses seus sucessores chegaram, 

mesmo, a afirmar que ela antecipou muitos de modernos métodos de ensino. Ensinava 

História com a ajuda de lanternas e slides e Botânica durante os seus passeios pelo 

campo. 

A condessa mostrava-se favorável ao advento da Revolução Francesa, mas 

determinadas circunstâncias como a queda dos Girondinos em 1793 levou-a a refugiar-

se na Suiça, para onde levou a sua aluna Mademoiselle d'Orléans. Também durante 

aquele ano, o seu marido, o marquês de Sillery, de quem estava separada desde 1782, 

morre na guilhotina. 

Depois deste período conturbado e de ter vivido em Berlim e Hamburgo, regressa 

a França onde é recebida por Napoleão que lhe concede uma pensão de 6000 francos. 

Enquanto esteve fora do país, sustentava-se através da sua produção artística e literária, 

que não diminui com o seu regresso à pátria. Na verdade ela escreveu, neste período, 

alguns dos seus melhores romances históricos, como Inès de Castro ou o seu romance 

Mademoiselle de Clermont, que data de 1802. 
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Morreu em 1830, a 31 de Dezembro, com a proveta idade de 84 anos. Revelou 

ser uma mulher determinada, possuidora de uma inteligência e de uma capacidade de 

análise invulgares, além dos já referidos métodos de ensino302. 

O seu interesse pela história e pelas personagens que a animavam, conduziu-a, 

inevitavelmente, como a tantos outros escritores, ao tema inesiano. Além do seu 

interesse por Camões que, provavelmente, proporcionou o seu primeiro contacto com 

Inês de Castro, foi resultante da influência nela exercida por um quadro de autoria do 

conde de Forbin303 e, mais tarde, pertencente à galeria do Conde de Pourtalés, que a 

levou a debruçar-se sobre a tragédia inesiana304. O quadro exposto em 1812 evoca numa 

moldura gótica, a coroação do esqueleto de D. Inês, perante toda a corte reunida. Esta 

imagem impressionou tão drasticamente a mente de Madame de Genlis, que foi 

reproduzida no final da obra305. 

De seguida procedemos a uma breve exposição dos factos desenvolvidos pela 

Condessa de Genlis. 

Mèlinda de Mendonce, após retirar-se da corte, onde havia passado uma grande 

parte da sua vida à custa da sua beleza, do seu génio e dos seus talentos, refugia-se num 

antigo castelo na província portuguesa da Beira. Lá e após perder o seu marido e filha, 

entrega-se à educação de sua neta, a jovem Inês, que herdara a beleza de sua mãe e avó. 

Era precisamente este atributo tão característico nas mulheres da sua família, que 

preocupam Mèlinda. A avó, por estar consciente do que se passava verdadeiramente na 

corte e por saber que a beleza era o atributo mais requisitado tentou afastar, o mais 

possível, Inês daquela influência. Para atingir o sucesso dos seus planos, Mèlinda 

decidiu prometer Inês ao seu vizinho Alonzo, mais velho e maduro, que exercendo uma 

certa influência paternal sobre ela, seria com certeza a escolha mais acertada, garantindo, 

assim, a integridade de Inês. 

Un soir, Mèlinda, voulant augmenter l'estime et l'amitié d'Inès pour Alonzo, 

pria ce dernier de conter son histoire . Assim iniciou Alonzo a sua história num tom 

analéptico. Alonzo conta que sempre viveu com o pai, após ter perdido a mãe aos cinco 

disponível em http://www. 191 lencyclopedia.org/G/GE/GENLIS.htm 
CORNIL, Suzanne -Inês de Castro: contribution à l'étude du développement littéraire du thème dans 

les littératures romanes. Bruxelles: Palais des Académies, 1952, p. 102. 
C'est donc le Tableau de l'Exhumation et du couronnement d'Inès de Castro qui a inspiré la novelle. 

Cf. ROIG, Adrien - Echanges littéraires entre le Portugal et la France sur le Thème d'Inès de Castro. 
Fond. Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, 1983, p. 283-284. 

ROIG, Adrien - Echanges littéraires entre le Portugal et la France sur le Thème d'Inès de Castro, p. 
283. 
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anos, no castelo vizinho à propriedade de Mèlinda. A determinada altura, o pai de 

Alonzo torna-se tutor do pai de Inês, Rodrigue de Castro. Seis anos mais velho que 

Alonzo, torna-se para ele uma referência. Sendo uma alma sensível e generosa, ensinou 

Alonzo a crescer intelectualmente e a cultivar a seriedade e a bondade. Aos dezoito anos, 

o pai de Alonzo apresenta o filho à corte. De volta a casa, ambos esperam ansiosamente 

pelas visitas de Rodrigue. Numa dessas visitas, Alonzo, questionando Rodrigue acerca 

da sua vida, fica a par do problema amoroso que preocupa o seu irmão de criação. Este 

conta que se apaixonou por uma bela mulher prometida já a outro homem. 

Numa atitude fraternal, Alonzo pede ao pai que interceda junto dos pais de 

Antónia Mendonce, para que esta possa antes desposar Rodrigue. Aquando desta 

conversa, Alonzo descobre que seu pai e os pais de Antónia haviam acordado o 

casamento entre ambos. Perante esta revelação, Alonzo tenta convencer o pai a casar 

Rodrigue com Antónia, ao que este acede, assim como os pais de Antónia. 

A alma bondosa de Alonzo rejubila com a novidade. Conseguiu garantir a 

felicidade de seu irmão. Está convencido que ambos os jovens se amam e ele ajudou 

esse amor a sobreviver. Perante esta reviravolta, Rodrigue experimenta uma sensação de 

alegria e felicidade completas, no entanto, após o casamento de Rodrigue e Antónia, 

Alonzo tende a distanciar-se pois apercebe-se que não é indiferente à beleza desta. 

Após a morte do pai, Alonzo viaja para a Europa, voltando apenas quando 

Rodrigue lhe envia uma carta avisando do precário estado de saúde de Antónia, devido a 

uma gravidez preste a terminar o tempo. No leito de morte, Antónia pede a Alonzo que 

tome conta do marido e que entregue a filha a avó Mèlinda. Após a prematura morte de 

Antónia, Rodrigue adoece e Alonzo toma conta dele, tal como havia prometido a 

Antónia. Visita também a condessa de Nava, uma jovem viúva, a melhor amiga de 

Antónia, a quem Alonzo presta alguma assistência. 

Numa dessas visitas, Alonzo conta-lhe a sua história e a condessa explica-lhe que 

tudo não passou de um mal-entendido e que, na verdade, Antónia o amava desde o 

momento em que o viu. Contudo acabou por aceitar a troca que houve entre Alonzo e 

Rodrigue, acabando por se afeiçoar ao bondoso génio de Rodrigue. A condessa conta-lhe 

ainda que tanto Mèlinda como Antónia desejavam receber Alonzo no seu seio familiar. 

Não só Alonzo não se conforma com esta revelação, como desdiz a sua vida e a sua 

sorte, não compreendendo o porquê de tanto infortúnio. Em conversa com Rodrigue, 

este confessa a Alonzo que tem consciência da dimensão do seu sacrifício. Alonzo sofre 

e esse sofrimento inesperado envelhece-o de forma surpreendente. Quando Rodrigue vai 
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com Alonzo para o castelo deste, Mèlinda compra um terreno na vizinhança aí se 

fixando, para que pai e filha possam estar mais próximos. 

Esta história de Alonzo toca Inês profundamente, sentindo aumentar a estima e 

afeição que já sentia por ele. Ao mesmo tempo, Inês rejubila por constatar que, afinal, 

sempre pode existir um amor romanesco e intenso por alguém que mal se conhece. 

Lembra-se de D. Pedro e pensa que será ela a única a poder refrear os seus ímpetos e a 

acalmá-lo. Apesar deste desejo Inês deixa bem claro que não aspira o trono, pretendendo 

apenas prestar um serviço cívico ao reino, pois sabe que só a sua presença poderá 

acalmar D. Pedro. Após ouvir a história de Alonzo, Inês convence-se que este nunca 

gostará dela senão como um pai e que, na verdade, continua em busca de sua mãe. 

No seu leito de morte, Mèlinda faz Inês prometer que se casa com Alonzo, 

enquanto ainda é inocente e pura. Contudo, este não concorda com tal união e torna-se 

tutor dela, levando-a para o seu castelo, onde se encontra uma parente sua a passar uns 

tempos. Amália de Nugnès é uma senhora de trinta e dois anos, solteira, que apenas 

deseja ir para a corte como dama-de-companhia da segunda mulher do rei D. Afonso. 

Considerando Amália uma pessoa íntegra, Alonzo permite uma crescente intimidade 

entre esta e Inês. No entanto, Amália é uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos que quer 

inserir Inês na corte e, com isso, tirar proveito da sua posição. Para isso vai criando 

ilusões, promessas e ideias feitas para a manipular melhor. 

Ao perfazer dezassete anos, Inês informa Alonzo das suas intenções em integrar 

a corte. Perante este desejo, Alonzo sente-se traído, mas, ainda assim, vai a Lisboa a fim 

de integrar Inês na corte. Quando, já em Lisboa, Inês e Pedro se vêem pela primeira vez, 

este, desde logo, se sente atraído por ela. Como seria de esperar, D. Pedro apaixona-se 

perdidamente por Inês e diz-se capaz de qualquer sacrifício para a poder manter perto de 

si, mas não sem que antes ela lhe conte os segredos que parece ter. D. Pedro parte para a 

corte, deixando uma carta a Inês, na qual expressa os seus sentimentos, declarando que a 

sua existência depende da existência dela. Dom Pèdre l'adorait, et voulait suivre ses 

conseils; mas elle avait juré de lui cacher ses sentiments, et de n'être jamais que son 

amie, puisqu 'un lien sacré ne pouvait les unir . Para evitar esta ligação Inês pensa em 

entrar para um convento. Contudo ela sabe que uma paixão é forte o suficiente para levar 

D. Pedro a retirá-la da instituição religiosa. Perante tantos problemas, Inês deseja que 

sua avó fosse ainda viva, para a poder melhor aconselhar. 

GENLIS, Condessa de - Inès de Castro: roman historique. Toulouse: Ed. Ombres, 1995, p. 84. 
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Finalmente, Alonzo informa Inês de que conseguiu na corte o lugar que Inês 

tanto desejava. Não deixa, no entanto de alertar Inês dos problemas da vida da corte e 

pede-lhe que fique com ele mas Inês expressa o seu desejo de mudar para a corte o mais 

rapidamente possível. 

Assim que chega de novo a Lisboa, Inês é apresentada à corte que fica 

estarrecida com tanta beleza. Inès, la plus belle personne du Portugal, était une riche 

héritière ; elle avait une grande naissance, et, dès le premier moment de son apparition 

à la court, elle devint l'objet d'une multitude de vœux secrets . Pacheco, primeiro-

ministro e favorito do rei, deseja Inês assim que a vê. Pacheco era um homem com boa 

figura, endinheirado, de boa reputação e que era próximo do rei. Com todos estes 

atributos, dirigiu-se a Alonzo e pediu permissão para desposar Inês, ao que o seu tutor 

respondeu que só Inês poderia dar essa resposta. Contudo Inês não aceita esta proposta, 

nem mesmo quando Pacheco vai falar com ela. Após esta inesperada rejeição, Pacheco 

promete vingar-se da bela mulher, que o desdenhou. 

Entretanto Inês e Pedro trocavam cartas apaixonadas e olhares doces sempre que 

se viam mas Inês, consciente do perigo que tal comportamento poderia significar, decide 

partir, acabando, assim, com toda aquela história de uma vez por todas. Sabendo não 

poder recorrer a Alonzo ou a Amália, Inês é ajudada pelos tios da sua criada, que 

aceitam ajudá-la a fugir e escondê-la. Na véspera da partida, a Rainha dá um baile e 

Pedro atreve-se a aproximar-se de Inês, pela primeira vez, publicamente. Ela, antevendo 

o que dali poderá acontecer, simula uma indisposição e deixa o salão de baile. 

Na manhã seguinte partem sem demora, não antes de Inês poder escrever duas 

cartas. Uma a Alonzo, despedindo-se, sem lhe comunicar o seu paradeiro, outra a Pedro, 

onde lhe diz que já poderá 1er os papéis há muito guardados no cofre. Diz-lhe que o ama 

profundamente mas que não se poderão tornar a ver, despedindo-se dele para sempre, 

numa carta apaixonada, emotiva, melancólica. 

Finalmente chegam à Igreja onde estará um padre pronto para ajudar Inês. Qual o 

seu espanto ao encontrar D. Pedro lá dentro que lhe sugere casar naquele momento, 

naquela igreja. Não conseguindo recusar, Pedro e Inês trocam os votos sagrados, que os 

consagra no sacramento do matrimónio. Eram agora marido e mulher! Afinal, fora a 

criada que avisara D. Pedro do plano de fuga de D. Inês. Instalados numa pequena casa 

de campo pertencente a Amália, o apaixonado casal pode viver dias felizes. 

GENLIS, Condessa de - Inès de Castro: roman historique. Toulouse: Ed. Ombres, 1995, p. 89. 
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Entretanto, em Lisboa, Pacheco não pensa noutra coisa, senão em Inês e na 

recusa que recebeu por parte desta. Convencendo-se de que a jovem já estaria ligada 

sentimentalmente a outro homem, começa a engendrar um plano de vingança. O seu 

desejo de vingança aumenta, quando descobre que D. Pedro casou com ela! Contudo, 

Inês nunca passou de ser considerada amante do príncipe e a corte contribuiu para que se 

manchasse a sua reputação. Alonzo fica, também, a par do casamento e vai avisar Inês 

dos perigos que ela poderá correr devido a essa ligação com o príncipe. Avisa-a, 

também, do fraco carácter de Pacheco e diz-lhe que ficará atento aos seus passos. 

Sem saber porquê, Inês sente um aperto no peito que a desassossega. Mudara-se 

agora para Coimbra, perto do local onde se encontra o castelo de Alonzo. Alonzo e 

Alvarez acompanham-na nessa viagem a Coimbra mas Alonzo volta depois à corte para 

poder velar pela integridade de Inês. Alguns dias depois, D. Pedro parte para o seu 

pavilhão de caça, onde se costuma refugiar dos mexericos da corte. Neste tempo de 

descanso e alegria na caça, Pacheco engendra o seu maléfico plano contra o príncipe e a 

sua mulher. Do seu plano constava mostrar ao rei que o casamento repentino de D. 

Pedro não era o melhor para o reino. Conveniente seria uma ligação com a princesa 

Constance de Castilha, sobrinha da rainha, já que esta aliança seria um tratado de paz 

entre as duas coroas. O rei ouvindo esta ideia, segue estes conselhos e, passados alguns 

dias, chama D. Pedro aos seus aposentos informando-o de que a princesa Constance de 

Castilha chegará em breve para o desposar. D. Pedro, mostra-se adverso a esta ideia, 

comunicando ao rei que o não irá fazer. Este explica-lhe que já não haverá muito a fazer, 

dando-lhe, ainda, três dias para reflectir na sua resposta, findo os quais, D. Pedro dirige-

se ao Rei e informa que não poderá aceitar tal proposta de casamento. Indignado, o rei 

pergunta-lhe a quem deve ele obedecer, ao que D. Pedro responde que apenas obedece à 

sua honra, visto já ser casado com Inês de Castro, a sua verdadeira mulher, a quem 

manterá eterna e inviolável fidelidade até ao seu último suspiro. Furioso com tanta 

pertinência, o rei manda prender D. Pedro, causando grande indignação entre o povo que 

muito ama o infante. 

Pacheco, consultado pelo rei, diz-lhe que poderá convencer Inês a assinar a 

anulação do casamento, e assim se resolveriam todos os problemas. 

Também Alonzo será chamado à presença do rei, visto ser ele o tutor de Inês e o 

único capaz de a convencer a desistir de tal união. Em conversa com o Rei, Alonzo 

conta-lhe da paixão existente entre ambos, surpreendendo o Rei com a notícia de que 

estes já têm uma filha. Ao contrário do que se esperaria, o Rei acaba por não resistir à 
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sua pequena neta e reconhece Inês como mulher legítima de seu filho. Perante isto o 

príncipe é libertado da prisão e levado à sala do conselho, na qual o rei lhe mostra o seu 

contentamento, proclamando Inês princesa de Portugal. Entretanto o rei avisa Pedro que 

este terá de se deslocar para o campo de batalha, juntando-se às tropas que combatem os 

mouros. 

Inês, privada do seu marido, regressa a Coimbra, onde passa por momentos de 

inquietude, saudade e melancolia, talvez devido à solidão, talvez devido a uma sensação 

desconfortável que lhe habita no peito. Como um presságio, Inês chama pelas suas aias, 

mas nenhuma lhe responde. De um só golpe, a porta abre-se aparecendo três homens 

armados com punhais. Perante tal visão, o sangue gela-lhe nas veias. Inês reconhece 

Pacheco, Gonzalez e Coelho, três conselheiros do rei que a rodeiam com os seus 

instintos assassinos e ferem com as lâminas afiadas dos seus punhais. Desmaiada no 

chão, os algozes deixam-na como morta. Alonzo encontrá-la-á, daquele modo e leva-a 

para casa, numa tentativa de a fazer recuperar os sentidos. No entanto os ferimentos no 

peito de Inês são profundos demais e ela exala o seu último suspiro nos braços de 

Alonzo. 

Terminada a guerra contra os mouros, D. Pedro regressa a Coimbra à cabeça das 

suas tropas triunfantes. Antes de chegar, um mensageiro enviado por Alonzo traz-lhe a 

terrível notícia do assassinato de Inês. Tomado pela sede de vingança, D. Pedro escreve 

a seu pai, pedindo-lhe que lhe entregue os assassinos de Inês e parte com as suas tropas 

para os terrenos pertencentes aos três conselheiros que, entretanto se haviam refugiado 

em Castela, arrasando por completo aquelas propriedades. 

Depois da súbita morte de seu pai, Pedro volta para Coimbra, agora rei, com o 

intuito de tratar das cerimónias fúnebres de Inês. O surpreendente e lúgubre cortejo 

fúnebre de Inês chega a Lisboa durante a noite, passando sob um arco de triunfo, situado 

às portas de Lisboa, e iluminado com um sem fim de círios e velas e perfumado por 

grinaldas de flores que a multidão oferece a Inês na sua última viagem. 

Depois da missa celebrada perante o corpo de Inês, o rei fecha-se no seu palácio, 

dizendo que não irá receber ninguém a não ser depois da coroação da sua rainha. Manda 

preparar a Catedral para que se proceda pomposamente à coroação de Inês ao que os 

seus criados obedecem horrorizados. No dia seguinte, vestido magnificamente, D. Pedro 

entra na catedral, dirigindo-se a Inês e avisando-a de que a vingança está quase a chegar 

ao fim. Vestindo o corpo de Inês com um manto dourado, senta-a no trono, e coloca-lhe 
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a coroa real na cabeça agora sem vida, ao mesmo tempo que grita declarar guerra a 

Castela, caso esta se recuse a entregar-lhe os assassinos de sua mulher. 

Entregues os conselheiros assassinos, D. Pedro honra a sua promessa a Inês, 

vingando-se cruelmente nos corpos dos algozes que, friamente, retiraram a vida a sua 

mulher. Ce prince véritablement infortuné, dont l'amour et le bonheur auraient pu faire 

un grand homme, sera plaint de toutes les âmes sensibles car il sut aimer 09... 

Mais uma vez, os amores de Pedro e Inês são motivo inspirador, que originam 

uma nova obra literária. Desta feita, é a alma feminina de Madame de Genlis, que 

interpreta os amores trágicos de Portugal. A sua sensibilidade expira pelo vocabulário 

romântico com que encheu as páginas do seu livro, pelo aparecimento de personagens, 

cujo infortúnio amoroso precede a desgraça de Inês, num prenúncio funesto de que os 

amores das mulheres daquela família nunca serão verdadeiramente felizes e duradouros. 

Inês surge imaculada, simples, pura, a quem a avó tenta manter neste estado de 

ingenuidade e pureza eternamente. Contudo, seria praticamente impossível, tal 

acontecer. Tal como Rousseau defendeu, Inês intrinsecamente boa, seria corrompida 

pelo mundo que a rodeava e esse mundo é que haveria de ser a sua perdição. A inocência 

e a bondade de Inês eram os seus estandartes. Sabia que não podia ser mais do que uma 

amiga do príncipe e, por isso mesmo, predispõe-se a entrar num convento, se fosse esse 

o único modo de evitar os avanços do príncipe, no entanto cede e entrega-se a D. Pedro 

em casamento. 

Através de Madame de Genlis e como já havíamos referido na análise da obra de 

Victor Hugo, o papel de antagonista deixa de ser exclusivamente de D. Afonso, que 

aparece como um rei zeloso mas, também, consciente dos seus deveres de pai e que, por 

isso aceita a escolha do filho, respeitando e recebendo Inês no seu seio familiar. Mais 

uma vez, quando tudo parece ter tomado um rumo sereno dá-se uma reviravolta nos 

acontecimentos e Inês terá de ser sacrificada obrigatoriamente. 

Estas duas obras pertencentes à literatura inesiana, consistem, pelas 

características dos seus autores, um Victor Hugo ainda adolescente e uma condessa de 

Genlis determinada em fazer valer as suas interpretações, numa perspectiva 

extraordinária sobre o drama de Inês. A medida que os momentos mais trágicos são 

suavizados, é notória uma acentuação da dimensão humana das personagens sendo estas 

GENLIS, Condessa de-Inès de Castro: roman historique. Toulouse: Ed. Ombres, 1995, p. 153. 
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mais exploradas interiormente e os seus traços psicológicos ressaltados. O conhecimento 

mais aprofundado das personagens que o leitor passará a ter, leva-o a encarar o tema 

inesiano de outra forma. 

Não deixa de ser interessante, tal como já referido, que os conselheiros, 

particularmente a rainha, madrasta de Pedro, na pessoa do alcaide de Victor Hugo e o 

Pacheco de Madame de Genlis, são os verdadeiros mandatários da execução de Inês. D. 

Afonso é o rei soberano que protege o reino da melhor maneira, mas que compreende a 

escolha do filho, aceitando-a, tal como Pedro quer. 

E curioso descobrir como os desejos de D. Pedro foram, e serão, concretizados 

ao longo dos séculos através, principalmente, da literatura inesiana. O pai é 

desculpabilizado e tornado inocente da morte de Inês. Ou não era de todo o seu desejo 

ou os seus conselheiros pegaram nas suas palavras e com elas mataram Inês. Pedro é 

mais uma vítima do amor. O pobre viúvo sobrevive a Inês e só pensa no dia em que a 

voltará a encontrar, desejando a morte a cada momento que passa. Até Constança, 

aparentemente secundária, é uma peça fundamental, no sentido que trouxe Inês para 

Portugal e no sentido de que a existência dela é que originou o adultério, o triângulo 

amoroso, os amores proibidos. 
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iv. DIFUSÃO DO TEMA EM PORTUGAL: DIÁLOGO ENTRE A LITERATURA E 
A HISTÓRIA 

No século do Romantismo, o crescente fascínio pelas lendas nacionais da Idade 

Média deve entender-se no contexto histórico da introdução da sensibilidade romântica 

em Portugal e de sua atracção por aquela época310, daí que tantos fossem os poetas e 

historiadores que se dedicaram ao drama inesiano. Verifica-se, também uma insistente 

presença dos heróis e dos mitos nacionais, como que apresentando modelos exemplares 

a um povo decadente e adormecido, numa época de desalento e pessimismo311. Este neo-

nacionalismo romântico permanecerá, aliás, como tendência nos inúmeros romances 

publicados no final de oitocentos até meados da década de 3O312. 

Nesta dissertação está, igualmente, sempre presente a problemática de uma 

coexistência histórico-literária na produção escrita do período de tempo aqui abordado. 

Esta problemática torna-se mais evidente com o aparecimento do romance histórico, isto 

é da história ficcionada, cujo objectivo passa por evidenciar acontecimentos reais, mas 

inseridos num contexto romanceado, adulterado313. Difícil é, pois, para o leitor 

distinguir a ficção da realidade, especialmente, quando o romance histórico se torna um 

género muito mais apreciado, quer pela fluência do texto, quer pela beleza que o texto 

literário pode possuir, uma vez que ao contrário do discurso histórico, não necessita de 

estar dependente de informações de pormenor314. 

Este fenómeno, cuja origem provém da literatura francesa e inglesa, foi, também, 

recebido em Portugal, que devido à realidade politico-social da época, já referida, 

tornou-se terreno fértil para produção literária semelhante315. 

Pelas razões apresentadas, uma das personagens mais queridas dos Românticos 

foi sem dúvida Inês de Castro. Adianta Maria de Lourdes Cidraes que entre 1890 e 1930 

MATOS, Sérgio Campos de - Historiografia e Memória Nacional (1846-1898). Lisboa: Edições 
Colibri, 1998, p. 45. 
311 MATOS, Sérgio Campos de - Historiografia e Memória Nacional (1846-1898). Lisboa: Edições 
Colibri, 1998, p. 384 e 462 

CIDRAES, Maria de Lourdes - Memória Histórica e Literatura: cruzamentos e desvios (na literatura 
portuguesa entre 1890 e 1930). IV Congresso Internacional da Associção Portuguesa de Literatura 
Comparada. In UNIVERSIDADE DE ÉVORA Homepage. Évora: 2005, p. 3 [citado em 31.08.2005; 
19:17] Disponível em http://www.eventos,uevora.pt/comparada/volumen 
313 TORGAL, Luís Reis; MENDES, José Amado; CATROGA, Fernando - História da História em 
Portugal. Séculos XIXeXX. A História através da História. Vol. I. Lisboa:Temas e Debates, 1998, p. 50. 

MARTINS, Adriana Alves de Paula - História e Ficção. Um diálogo. Lisboa: Fim de Século Edições, 
Lda., 1994, p. 15. 
315 TORGAL, Luís Reis; MENDES, José Amado; CATROGA, Fernando - História da História em 
Portugal. Séculos XIX eXX. A História através da História., p. 50. 
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foram publicadas cerca de 50 obras sobre Inês, naquelas que foram consideradas as 

décadas de ouro do mito inesiano na literatura portuguesa316. 

Nas páginas seguintes serão apresentados dois autores portugueses que reflectem 

bem a coexistência da História e da Literatura num tema como o inesiano. António de 

Vasconcelos, com uma marcada tendência historicista, e Antero de Figueiredo, 

notoriamente literário, desenvolvem um discurso histórico de tendência biografísta, na 

ânsia de mostrar Inês ao mundo e enfatizar, através do seu percurso de vida, a inocência 

e fatalidade de que foi vítima317. 

CIDRAES, Maria de Lourdes - Memória Histórica e Literatura: cruzamentos e desvios (na literatura 
portuguesa entre 1890 e 1930). IV Congresso Internacional da Associção Portuguesa de Literatura 
Comparada. In UNIVERSIDADE DE ÉVORA Homepage. Évora: 2005, p. 15 [citado em 31.08.2005; 
19:17] Disponível em http://www.eventos.uevora.pt/'comparada/volumeII 

CIDRAES, Maria de Lourdes - Memória Histórica e Literatura: cruzamentos e desvios (na literatura 
portuguesa entre 1890 e 1930), p. 7. 
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4. l. ANTÓNIO DE VASCONCELOS 

António Garcia Ribeiro de Vasconcelos nasceu em S. Paio de Gramaços, 

Oliveira de Hospital a 1 de Junho de 1860 e morreu em Coimbra a 1 de Agosto de 1941. 

Desde tenra idade demonstrou uma forte vocação religiosa, acabando por ser ordenado 

sacerdote a 6 de Junho de 1885. Brilhante na vida académica, formou-se em Teologia 

nesse mesmo ano, doutorando-se no ano seguinte, sempre com as mais altas 

classificações. Em 1887 foi nomeado lente para a regência das disciplinas de Estudos 

Bíblicos e Direiro Eclesiástico e regeu também Dogmática, Arqueologia Bíblica e Ética 

Cristã. Também na Universidade de Coimbra foi incumbido de organizar a Faculdade de 

Letras, da qual foi fundador, director e professor nas cadeiras de História Antiga, 

História de Portugal, Epigrafia, Paleografia, e Numismática. Mais tarde acabará por 

ceder as cadeiras do segundo ano a D. Carolina Michaëlis318. 

Foi o primeiro director do Arquivo da Universidade de Coimbra e o primeiro 

presidente da Academia Portuguesa de História, por ele criada em 1937. Um ano antes 

recebeu a Grã-Cruz da Ordem Militar de SantTago da Espada pelos serviços prestados 

ao ensino e às letras319. 

António de Vasconcelos foi um verdadeiro cultor da investigação histórica, 

baseando-se na busca e intepretação de documentos, para a qual a proximidade com o 

Arquivo da Universidade muito terá ajudado. Era um homem extremante erudito, 

metódico e pouco dado a especulações. Da sua bibliografia fazem parte mais de 

duzentos e cinquenta estudos, alguns dos quais apresentando o mesmo discurso 

biográfico que a sua obra inesiana: Viriato e Rainha Santa Isabel, ambos de 1894. Duas 

personagens históricas, dois heróis, duas entidades de referência numa época de busca de 

exemplos inspiradores320. 

Conhecendo agora alguns dos mais relevantes aspectos da vida de António de 

Vasconcelos, poderemos analisar a sua obra. 

RODRIGUES, Augusto M. -António de Vasconcelos in Enciclopédia Luso Brasileira. Tomo 18. 
Lisboa: Editorial Verbo, 1976, p. 747-748. 

António Garcia Ribeiro de Vasconcelos in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. 
XXXIV. Lisboa: Editorial Enciclopédia, Lda, [19--], p. 274-276. 

RODRIGUES, Augusto M. -António de Vasconcelos in Enciclopédia Luso Brasileira. Tomo 18. 
Lisboa: Editorial Verbo, 1976, p. 747-748. 
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Inês de Castro, é o título dado por António de Vasconcelos à sua obra 

inesiana321. Reflecte o seu carácter pragmático e metódico acima citado a estrutura da 

obra. Dividida em três partes, a primeira no que respeita à história, a segunda faz uma 

descrição exaustiva dos túmulos de Alcobaça e a terceira debruça-se sobre a lenda e as 

diferenças entre esta e os factos históricos. Vasconcelos tenta apresentar a vida de Inês 

sob todos os aspectos possíveis e tem o cuidado de incluir no primeiro capítulo as fontes 

por si utilizadas na elaboração do trabalho, tais como documentos da época e crónicas 

coevas. 

Mas o nosso objectivo é mostrar como o tema inesiano foi abordado por este 

cultor da história. 

"Os amores de Inês de Castro, seu trágico fim e consequências supervenientes: -

eis um episódio muito interessante da nossa história. Mas o seu estudo crítico, frio e 

imparcial, é difícil e assas melindroso. 

Para se estudar a história - e as lendas inesianas, para escalpelar este assunto 

com o instrumento afiado e rigoroso da crítica histórica, ofende-se gravemente a 

susceptibilidade romântica, o sentimento poético, que tem envolvido o facto histórico 

numa atmosfera tam melancólica, tam suave, tam bela, que ainda hoje, decorridos mais 

de cinco séculos, nos sentimos irresistivelmente comovidos ao memorá-lo. 

Mas, se nos deixarmos enlevar por essa doce e sentimental poesia, de que foi 

revestido pelos literatos, especialmente pelo príncipe dos nossos poetas, que, tomando-o 

por assunto, escreveu o melhor dos episódios dos Lusíadas, - a história protesta, porque 

a realidade, a triste e álgida realidade, é muito diversa do que a fantasia romântica 

idealizou. 

Procuremos pois despir-nos de preconceitos, por mais belos que sejam, cou-

raçar-nos contra a sentimentalidade com a frieza imparcial e austera, necessária nos 

estudos históricos. 

Apercebemo-nos, pois, que António de Vasconcelos luta por manter uma 

imparcialidade e uma escrita factual que possa servir o seu objcetivo de dar a conhecer a 

1 VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estu h para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933. 
322 VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 21. 
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verdadeira história de Inês. Não é sem motivo que ele alerta para o resultado final caso 

nos deixemos envolver pela linguagem doce da poesia. 

O segundo capítulo inicia-se com uma breve descrição do episódio inesiano que 

António de Vasconcelos afirma ser "Episódio simples, vulgar, semelhante a tantos 

outros, em que abundou a idade - média. 

O príncipe herdeiro D. Pedro, filho del-rei de Portugal D. Afonso IV, casara em 

1328, por palavras de futuro, com a Infanta castelhana D. Branca, prima del-rei D. 

Afonso XI. Este casamento depois de ratificado em Coimbra por palavras de presente, 

chegou a consumar-se; mas, a-pesar-disso, afastada mais tarde esta primeira mulher 

por doente e pouco assisada, casou D. Pedro com D. Constança Manoel, filha do 

grande D. João Manoel (...) 

D. Constança, depois de ter vindo para Portugal, tomou para sua companhia 

uma donzela, sua parenta por bastardia, de nome Inês Pires de Castro, filha natural do 

poderoso fidalgo D. Pedro Fernandez de Castro, neto do rei castelhano D. Sancho IV. 

Esta dama era de formosura e elegância muito notáveis, e por isso foi denominada — 

Colo de garça. 

O infante D. Pedro, que tinha relações de próximo parentesco de consanguini

dade com D. Inês, deixou-se apaixonar pela donzela de sua mulher. Percebendo cedo D. 

Constança esta inclinação desordenada do marido, tratou de lhe pôr óbice, e neste 

intuito, achando-se em Coimbra, convidou Inês para madrinha de seu filho D. Lins, na 

suposição de que o laço do parentesco espiritual de compadres seria uma peia moral, 

que evitaria que outro laço de diversa natureza se estabelecesse entre Pedro e Inês: 

suposição ingénua, pois se o vinculo tam estreito de consanguinidade, que entre eles 

havia, visto ser o infante primo co-irmão do pai de Inês, e portanto ser esta sua quase 

sobrinha, não era suficiente para os conter, como o havia de ser o de compadrio? 

A paixão continuou, chegando a haver escândalo na corte. O infante foi per

dendo o recato, até que, por novos geitos que com ella começou de teer, o entendeu 

elRei seu padre que então se viu obrigado a intervir, fazendo sair do reino a Inês: 

Forçada a deixar a corte portuguesa, a exilar-se de Portugal, não foi para longe. 

Acolheu-se ao castelo de Albuquerque, fronteiriço na Estremadura espanhola, situado 

em frente do nosso de Campo-maior. Ali foi recebida pela virtuosa D. Teresa de Albu

querque, sua próxima parenta. Havia sido criada na companhia desta senhora, que lhe 

queria como se sua filha fosse, e por filha a tratava. D. Teresa era viúva de D. Afonso 

102 



Sanchez, filho natural de D. Denis; fora êle objecto dos grandes ódios de seu irmão D. 

Afonso IV. Era D. Teresa mãi de D. João Afonso de Albuquerque, personagem de alto 

prestígio e grande poderio na política do vizinho reino. Foi pois para a companhia de 

D. Teresa, que Inês voltou a viver, continuando porém a corresponder-se assiduamente 

com o infante, por meio de recados. 323 " 

Os factos são apresentados sinteticamente e nota-se um leve tom acusatório na 

voz do autor relativamente a D. Pedro que deveria ser um pouco mais discreto nas suas 

aventuras amorosas. Adverte ainda que o infante foi imprudente por não ter resguardado 

melhor Inês, pondo-a a salvo de quem a queria eliminar. 

"Chegaram a preveni-lo de que a vida da amante estava em perigo. Diogo López 

Pacheco, a quem êle depois culpou pela morte de Inês, foi um que mujtas vezes mandara 

perceber o Iffante per Gomçallo Vaasquez seu privado, que guardasse aquella molher 

da sanha delRei seu padre. -Não acreditou, certamente, que se atrevessem a tal ex

tremo. Outra imprudência. D. Pedro tinha trazido até ali a amante lá pelas províncias, 

especialmente pelas do Norte, por onde se demorava. Agora instalara-a definitivamente 

no coração de Portugal, em Coimbra, onde el-rei e a corte por vezes pousavam largas 

temporadas324. " 

Mais uma vez o tom acusatório e reprovativo volta a aparecer aquando da ida de 

Inês e seus filhos para Coimbra alegando ser um escândalo a presença de Inês no 

convento assim como o facto de Pedro e Inês aí cohabitarem. 

"Pois foi nesse paço, sem respeito por sua santa avó, que o ajudara a criar, 

falecida havia ainda poucos anos, que o infante D. Pedro foi viver escandalosamente 

com a amante, e com os filhos desta havidos; ali, defronte mesmo e à vista de Coimbra, 

que, assente - na sua colina, debruçada sobre o rio e coroada pelo paço real da, 

Alcáçova, residência del-rei se remirava naquele espelho de escândalo ali, a dois 

passos da igreja conventual de Santa Clara, onde repousava o cadáver de sua avó, a 

Rainha - Santa Isabel; ali, no paço contíguo à cerca, com as suas janelas geminadas 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
de Portugal. 2a ed., rev.. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 1933, p. 31-32. 
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abertas sobre a clausura, às quais frequentes vezes aparecia o vulto gentil de Inês, o 

que muito escândalo deve ter causado às freiras! Foi nesse paço de a-par-de Santa 

Clara, conhecido pelas denominações de paço derradeiro e paço da Rainha, que 

decorreu o último período daqueles cegos amores; lá veio a dar-se a derradeira 

catástrofe. " 

É curioso como na apresentação dos factos Vasconcelos não mostra nenhum tipo 

de compaixão por Inês. Ele aprofunda a inconsciência e inconsequência de D. Pedro mas 

pouca relevância dá a Inês a não ser quando expõe o episódio entre ela e D. Afonso IV , 

segundo os cronistas. 

"Visto não haver outro meio de acabar com tam louca e desastrosa paixão; -

atendendo aos males gravíssimos que fatalmente resultariam para o reino, se tal estado 

de cousas se mantivesse por mais tempo: - o bem da nação exigia que se sacrificasse 

Inês. Isto mandava a razão de Estado: - Morra ela, e viva Portugal. 

Repugna-nos hoje extremamente esta facilidade em pronunciar uma sentença de 

morte; mas então os sentimentos eram outros. A vida de uma pessoa era tida em 

pequena conta. (...) 

Mas, segundo conta a lenda, esteve em riscos de ser revogada a sentença, em 

virtude duma cena comovente, narrada pelo cronista Rui de Pina e por Acenheiro, e 

indicada, sob o véu diáfano do simbolismo, pela iconografia do túmulo de D. Pedro. D. 

Inês, acompanhada dos três filhinhos, foi ao encontro do rei a implorar misericórdia 

para aqueles inocentes, que iam ficar órfãos; e o velho Afonso comoveu-se profunda

mente, ao considerar tamanha infelicidade que ia causar. Parecia que a tempestade, 

que tam iminente estivera, se afastava, e que Inês, como que entregue já ao algoz, 

triunfava deste e da morte, que estivera tam próxima, o que se vê admiravelmente 

representado na figuração simbólica do referido túmulo; os do conselho régio, porém, 

representaram ao monarca os graves inconvenientes que resultariam do seu acto de 

clemência, e assim o dissuadiram de dar ouvidos ao sentimento de compaixão. 5 " 

Cumprida a sentença mergulha D. Pedro numa apatia da qual só desperta quando 

vem afirmar que casara com Inês pouco tempo antes da sua morte. Os problemas que tal 

VASCONCELOS, António de - Inês de Castro: estudo para uma série de lições no curso de História 
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revelação acarretava e o período que passou entre esta e a subida de D. Pedro ao trono 

levou a que muitas dúvidas surgissem e "... era preciso abafá-las de pronto, fazê-Ias 

esquecer por meio de um monumento, que falasse às gerações vindouras, e de um acto 

grandioso, de que ficasse memória perene, que ofuscasse os presentes e os futuros, não 

deixando mais ver D. Inês senão aureolada dos esplendores da realeza. Essas 

murmurações eram efémeras, não passariam à história; e tornava-se necessário que na 

história ficasse bem e indelevelmente estampada a bela figura de Inês, não a mísera e 

mesquinha amante, mas a legitima esposa do príncipe, que agora era rei de Portugal, a 

mãi dos infantes portugueses, rainha de direito depois de morta, rainha incontestável de 

facto; se não tivesse morrido, rainha sobre tudo sagrada pelo infortúnio, pelo martírio, 

pela simpatia da nação. 

Os monumentos sepulcrais de Alcobaça foram esculpidos e ali colocados à 

ordem do rei, por se melhor crer que Inês realmente foi sua mulher legítima326'"' 

Continua a indeferência de Vasconcelos para com Inês mas, por outro lado e tal 

como António Ferreira, tenta justificar a decisão involuntária de D. Afonso IV: 

"D. Pedro pretendia e queria isto; mas, mais do que isto, queria também afastar 

da memória do pai a mancha odiosa, que a morte cruel e iníqua de Inês sobre êle 

projectava. Não; êle não tivera responsabilidade em tam monstruosa execução, embora 

o seu nome e autoridade fossem invocados para ela se realizar. Aquilo foi obra 

exclusiva dos conselheiros, desses vis facínoras, que, acobertando-se com o braço do 

rei, vibraram cobardemente o golpe traiçoeiro, depois do indulto régio. O velho e hon

rado monarca fora também vitima das intrigas e embustes dos seus ministros, que 

vieram a expiar dura, mas justamente, o seu enorme crime. 

Desviando do pai a responsabilidade daquela tragédia sangrenta, D. Pedro 

aumentava o brilho da coroa, que, manchada pelo nefando crime, agora lhe pousava na 

cabeça; - salvaguardava a dignidade real, diminuída por aquele facto, firmando em 

proveito próprio a doutrina de que o rei, sendo ministro e representante de Deus no 

governo do seu povo, é por Deus iluminado e dirigido, e participa da bondade e outras 

perfeições divinas, é divinal, pois, como diz a Escritura sagrada, « cor regis in manu 

Domini, quocumque volverit inclinabit eum»; - dava um pouco de reparação à memória 
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e nome de seu pai, ao qual muito desgostara, chegando apegare armas, não contra êle, 

mas contra os que fizeram matar cruelmente sua esposa, no intuito de os castigar. 

Ainda, sobre tudo isto, D. Pedro queria também justificar-se, e afastar de si o 

apodo de cruel, pelo castigo duro infligido a Pêro Coelho e Álvaro Gonçátlvez; foram 

na realidade estes os verdadeiros assassinos de Inês, e, por maior que fosse o castigo, 

ficava sempre muito aquém da atroz gravidade do delito por eles cometido. 

Este o plano, estes os objectivos de D.Pedro. Para os realizar, manda esculpir e 

erigir no templo de Alcobaça dois magníficos mausoléus: - um para receber os restos da 

que êle declarara sua esposa, sobre o qual descansa, cheia de graça e de majestade, a 

grande e formosa estátua jacente de Inês coroada de rainha; - o outro para êle mesmo 

ser sepultado, em cujos lados e em cujos topos se incluíram, em edículas deliciosas, 

quarenta e seis esculturas pequeninas, parecendo outras tantas miniaturas em gótico 

livro de Horas, onde se desenrolam cenas sucessivas de um complexo poema doméstico, 

com grupos em atitudes graciosíssimas e muito expressivas de ameno convívio familiar, 

de amor paterno e filial, de amizade e ternura, de felicidade conjugal, alguma vez; 

empanada por nuvens de desgosto e de dor, seguindo-se por fim a tragédia horrível da 

decapitação de Inês e subsequente castigo dos culpados, ficando bem evidenciada, na 

linguagem simbólica das figuras, a candura e inocência daquela, tão vilmente 

caluniada, a nenhuma responsabilidade do velho rei no crime infando, que se praticara, 

e a justiça com que o rei novo fez aplicar aos culpados a pena de talião.327 

Finalmente, na parte dedicada aos túmulos de Alcobaça, vislumbra-se uma 

imagem romântica nas palavras de António de Vasconcelos: 

"E pois um sublime poema, esculpido nas arcas dos dois monumentos: no de 

Inês consagra-se e impõe-se a todos a realeza desta; no de Pedro canta-se a inocência, 

a sinceridade, a legitimidade dos amores dos dois, despedaçados brutalmente por uma 

horrorosa intriga e traição, em que o rei Afonso, na sua sinceridade e boa-fé, foi 

também vítima de conselheiros, que vieram depois a expiar justamente o seu crime. 

Assim que foi concluído o túmulo de Inês, D. Pedro mandou fazer com toda a 

pompa e régio aparato a trasladação dos restos da que dizia sua esposa. Exumados na 

igreja do mosteiro de Santa Clara de Coimbra - foram transportados para Alcobaça com 
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acompanhamento de gramdes fidalgos e mujta outra gente, e donas, e domzellas, e mujta 

creel ezia, caminhando sempre pelo meio de duas filas de homens com círios acesos, que 

se achavam postados por toda a estrada fora. Chegado o cortejo ao real mosteiro de 

Alcobaça, celebraram-se soleníssimas exéquias reais, e deu então entrada o corpo da 

que despois, de morta foi rainha no seu monumental túmido. E foi esta, diz Fernão 

López, a mais homrrada trelladaçom, que ataa quel tempo em Purtugal fora vista. 

Assim deu el-rei D. Pedro por terminada a missão, que se impôs; de vingador da 

morte e reparador da honra de Inês. 

Quanto à sua própria reputação, e bem assim à honra e bom nome de seu pai, a 

reparação ali ficava dada, e apregoada às gerações vindouras, na bela e 

impressionante iconografia das esculturas, que D. Pedro fez lavrar nos dois túmulos. " 

António de Vasconcelos foi o único a apresentar um estudo clássico até hoje 

ainda não ultrapassado. A leitura que fez da rosácea do túmulo de D. Pedro permanece 

inalterada e incontestada e surge como uma fonte historiográfica repleta de importância, 

visto conterem material, cuja elaboração terá sido supervisionada pelo próprio D. Pedro 

já depois de subir ao trono . Note-se que dentre as várias cenas gravadas no túmulo 

aparecem duas que António de Vasconcelos interpreta como sendo a entrevista entre 

Afonso IV e Inês, imediatamente antes desta ser morta e a execução da amante real, 

onde se verifica perfeitamente uma alusão ao facto de ter sido degolada sob o cutelo do 

carrasco contrariamente ao que a literatura difundiu329. 

O que concluimos destes excertos da obra de António de Vasconcelos é que ele 

tenta ser o mais imparcial possível e restringir-se ao relato dos factos históricos. Que 

apesar da época em que está inserido e do facto de ser um discípulo de Alexandre 

Herculano , António de Vasconcelos não demonstra um génio literário apaixonado e 

empenhado em reabilitar Inês. Ele foca a inconsciência do infante D. Pedro e o 

sentimento de culpa de D. Afonso IV mas não se refere sequer à dimensão psicológica 

de D. Inês. É o historiador que fala, que expõe os factos, tentando não adulterá-los, 

apesar do ambiente romântico que o rodeia. Além disso, também a vocação religiosa 

seria um inibidor face às múltiplas leituras que se podem fazer do mito inesiano. 

AFONSO, Luís Urbano - O Ser e o Tempo. As Idades do Homem no Gótico Português. Casal de 
Cambra: Caleidoscópio, 2003, p.12. 
29 SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 

Estúdios a cura di Patrizia Botta, p.261. 
RODRIGUES, Augusto M. -António de Vasconcelos in Enciclopédia Luso Brasileira. Tomo 18. 

Lisboa: Editorial Verbo, 1976, p. 747-748. 
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4.2. A N T E R O DE FIGUEIREDO 

Em oposição a António de Vasconcelos, encontramos em Antero de Figueiredo 

um autor de características assumidamente românticas e cuja preocupação se baseia em 

reabilitar a imagem de D. Inês. 

Nascido em Lourosa, Viseu, a 28 de Novembro de 1866, Antero de Figueiredo 

foi com apenas ano e meio para Braga com a sua mãe e irmãos, ficando o pai em Viseu 

administrando as propriedades da família. Contudo, em 1868, a mãe morre e os três 

filhos são entregues ao Dr. António Lopes de Figueiredo, tio materno, que se encarrega 

da criação e educação dos três órfãos. Este era um eclesiástico inteligente e bondoso, 

cónego da Sé e professor do seminário de Braga. Distinguiu-se também como orador, 

jornalista e escritor331. 

Em 1884 matriculou-se em medicina na Universidade de Coimbra mas, em 1890, 

após a morte de seu tio e passar por um período de doença, Antero de Figueiredo 

interrompe os estudos e parte em viagem pela Europa. Entre 1891 e 1892 vai para os 

Estados Unidos como secretário particular do ministro do Brasil em Washington. 

Em 1893 volta para Portugal e matricula-se no Curso Superior de Letras de 

Lisboa, que conclui dois anos depois com elevadas classificações332. Entre 1893 e 1905 

casa e enviuva duas vezes ao mesmo tempo que inicia a sua produção literária. Morreu 

no Porto a 10 de Abril de 1953, após uma vida dedicada a uma escrita sensorial e cheia 

de requintes de linguagem. 

Dotado de sensibilidade plástica apuradíssima, como se poderá verificar no 

descritivo da paisagem e das personagens ou ao reconstituir grandes cenas históricas 

de dramática movimentação (...) através do colorido emocional das grandes 

manifestações religiosas, Antero de Figueiredo foi um dos poucos escritores portugueses 

desta época que não fez vida de empregado público devido a uma pequena fortuna que 

possuía, vivendo comodamente entre as suas obrigações de pai e de artista333. 

CAMPOS, Agostinho - Antero de Figueiredo in Antologia Portuguesa. 2a Edição. Lisboa: Livraria 
Bertrand, [19-], p.XIII. 

CARVALHO, J.G. Herculano de - Antero de Figueiredo in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. 
Tomo 8. Lisboa: Editorial Verbo, 1969, p. 784-785. 

CAMPOS, Agostinho - Antero de Figueiredo in Antologia Portuguesa. 2a Edição. Lisboa: Livraria 
Bertrand, [19-], p.XV. 

108 



Atente-se, na descrição do casamento de D. Pedro e D. Constança, na riqueza da 

linguagem e do pormenor334: 

"Foi isto em Agosto de quarenta. D. Constança e D. Pedro viram-se então pela 

primeira vez; dias depois, casaram-se na Sé de Lisboa. Precedidos de passavantes, 

soando trombetas bastardas, atambores e sacabuxas, e acompanhados de todos os 

grandes, os infantes cavalgavam cavalos brancos com selas galegas oiropeladas, 

peitorais doirados e bridas guarnidas. iam sob um palio de lhama, cujas varas os 

nobres empunhavam. O infante levava, sobre o tabardo de pardo, uma opa de pano de 

oiro com colar de sobre-opa, e, na cabeça, uma gorra de orelhas de grã de Inglaterra; a 

infanta, vestindo um corpo e saia fraldada de pano, amarelo de Lila, punha um 

ponteagudo borzeguim de seda na estribeia marchetada; no peito, cabuchões; e nos 

cabelos negros brilhava um círculo de oiro abroxado. Recebeu-os à porta da catedral o 

bispo D. João de Brito, que os abençoou. Trazia mitra aurifrigiada, cabuta de prata, e 

na mão direita anel de balaios - grande como um firmai. Assistiram à ceremónia, num 

estrado, os reis de Portugal; aos lados, estavam condes, mestres, senhores, cavaleiros, 

donas, donzelas; nas naves entalava-se o povo em chusma. Trocaram-se floridas 

palavras; e os noivos tiveram ricos presentes de panos de Granada, de oiro e de alveci, 

espelhos de âmbar, cintos de prata esmaltada, livros de horas e ricos cofres para jóias. 

Houve justas de fidalgos, em teias de finos Razes, e jogos de bafordo em concertados 

soalhos; abundantes banquetes de muitos manjares e ricas iguarias; e outras luzidas 

festas, como convinha a tão gr ans pessoas, se fizeram, com farto contentamento, na 

corte e em todo o reino, por onde largamente foi apregoada esta fausta nova " . 

Se no ponto anterior, abordámos um homem da História que tentou relatar os 

factos da maneira mais fidedigna, deparamos agora com um escritor que nos desfia uma 

história de amor, pautada por uma vasta linguagem que concorre para a beleza das suas 

descrições, capazes de fazer o leitor sentir-se como interveniente da acção336. 

Antero de Figueiredo preocupa-se também em explorar a personagem de D. 

Pedro, mostrando várias facetas do infante. A descrição do príncipe herdeiro é exaustiva, 

como que tentando provar as reacções futuras do infante: 

MATOS, Sérgio Campos de - Historiografia e Memória Nacional (1846-1898). Lisboa: Edições 
Colibri, 1998, p. 47. 
335 FIGUEIREDO, Antero de -D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 51-52. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984 (Biblioteca Breve; Série Literatura), p. 114. 
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"D. Pedro não era de rara destreza na arte de bem cavalgar toda sela, como a 

ensinança galante do tempo ordenava, embora gostasse de conduzir um cavalo bravo; 

também o não viam entrar em justas, e minto menos gastar-se em saraus ou 

acompanhar com os raros moços rimadores que, ao tempo, gostavam ainda da gaia 

sciência de travar, à maneira antiga do seu letrado avô D. Denis. Não. A tudo isto D. 

Pedro, audaz e braceiro, preferia, desmanchado no arção da sela, correr fragas, bater 

selvas e montados, atacar ursos, perseguir porcos-bravos, ver ardidos sabujos e alãos 

correr lebres e raposas, cercar veados e, matinando, soltar nos ares nebris e açores -

dias inteiros e seguidos, na prática de suas queridas e mui nobres artes de montaria e 

altanaria, que amava acima de tudo. 

Era corpiãento; tinha a cabeça redonda, a testa liai, os malares avançados na 

face quadrada, a boca larga, grossa, franca; e os olhos, portugueses, grandes e negros, 

duros na sanha, mas cheios, de riso no bom trato - olhos impulsivos, de vivacidade 

buliçosa e estremada; quer na rudeza, quer na doçura. A maxila longa empinava a 

barba ruivo-escura, a pungir viçosa; os pulsos eram cabeludos, as mãos curtas e 

violentas. Gestos rijos, sacudidos, passo farto, fala tartamuda - toda a expressão era 

desmedida. 

Lhano, sabia criar amigos, agasalhar fidalgos, ser prestadio com agrado. Nada 

mesurado, de lialdade áspera, só se sentia à vontade entre gente de pujante franqueza. 

Nas montarias e caçadas, por aqui e por além, dormia vestido, ao ar livre, co

mendo, onde adregava, tudo que lhe pusessem diante, com gula voraz. Andava cercado 

de amigos (homens de boa geração e bem criados) que, como êle, rijamente amavam 

andanças e gargantarias; e, desde então, mas sobretudo mais tarde, sempre foi servido 

por vária criadagem, pagens efalcoeiros, de besta e de pé, e dedicados moiros, que se 

metiam nos pauis, até à cinta, ou se atiravam a pegos, para trazer, a caça ou os falcões 

que lá caíssem. E neste folgar o infante, embora de sua natureza querençoso, era dado 

até à singeleza, e um mãos-rôtas, gastando à farta e à grande, rindo e foliando; na 

libérrima expansão da sua vida leda e desenfadada. 

D. Pedro chegou à mestria na arte da caça, de que sabia todas as regras e todas 

as práticas. Mandava vir da Suécia da Islândia e de Marrocos os melhores falcões, 

servindo-se de escolhidas e treinadas aves; mas punha também caprichosa opinião em 

caçar com as que ele adestrava, criando para isso ninhadas de pólos, açores, falcões, 

gaviões e esmerilhões, educando-os ao assobio e ao gesto, ensinando-lhes diversos 

voos, desde o alto à garça, ao rasteiro à pomba., e, sobretudo, o costume honrado da 
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fidelidade ao punho. E D. Pedro, que nascera caçador, era industrioso neste subtilís-

simo ensino, esperto em de pronto perceber o humor e a inclinação das aves, e feliz na 

obediência que conseguia delas. Além disto, o infante sabia os hábitos dos animais com 

que caçava: aves, cães e cavalos; as particularidades da sua alimentação, sua higiene, 

e, citreiro, as mezinhas que os curavam.(...) 

Fora disto, D. Pedro passava o mais do tempo metido nas cavalariças, na fal

coaria e no canil, interessando-se de perto pelos seus cavalos, pelos seus falcões, pelos 

seus cães, vivendo feliz no prazer destes sadios des enfadamentos, e no convívio de gente 

chã, mas de engraçado contar na sua solta linguagem desbocada e expressiva. . 

Esta era a sua principal instrução, porque a outra - umas rudimentares hu

manidades, algum latim e um pouco de gramática, ministradas em lições graves pelo 

solene mordomo-mar, homem ensinador e de grande qualidade, que o pai lhe dera para 

sua criação - a outra, que de levíssima lhe não pesava, raras horas o prendia. No mais, 

a sua cultura fazia-se, ouvindo conversas em que se discutiam coisas da feudalidade e 

da cavalaria, que encheram meia Europa e já declinavam, mas de onde ainda se tira-

vam os maiores estímulos de bravura e grandes lições de brio. 

Apresenta, também, um D. Pedro susceptível aos assuntos do amor ao estilo 

medieval, que idealiza o amor, sonhando com a sua loira donzela338. 

"A primeira vez que D. Pedro encarou em Inês, viu-lhe, num instante, toda a 

beleza e adivinhou-lhe todo o encanto; e sentindo a fatal absorção absoluta do seu ser 

naquele ser, amou-a subitamente, poderosamente, alado efora de si, com festa e pesar, 

a alma toda pureza mas a boca húmida de desejos queimantes, nada querendo dela, e 

exigindo tudo, sonhando, delirando, animal e poeta -amou-a com paixão! A alma 

grossa do monteiro tocou-se da graça fluida dessa suave criatura de amor, feita da 

fragilidade que prende os fortes e os estonteia, por não poderem conter nas suas mãos 

robustas esse fumo levíssimo, essa transparência prestigiosa, que é todo o impalpável 

encanto da subtil expressão da mulher! (...) 

FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 25-27. 
l i o 

MEDEIROS, Aldinida - Algumas imagens de Pedro, o cruel e justiceiro. In Tinta Fresca. Jornal de 
arte, cultura e cidadania. Edição n° 58. Agosto 2005 in Tinta Fresca HOMEPAGE, [citado em 31.08.2005; 
19:17] Disponível em http://www.tintafresca.net/noticia.aspx?sID=1472&EdicaoUltima=58 
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- Porque, meu senhor, me olhais assim? -preguntava certa manhã, admirada, a 

humilde donzela, tão medrosa de coração e pobre de instintos, que não entendia os 

desejos de amor daquelas pupilas furiosas. Havia dias que D. Pedro a vinha 

perseguindo, mudo, carregado desse amor negro que parece ódio e em si traz a vida e a 

morte. Soturno, ao apartar-se, silencioso e desesperado, mordia os punhos na ira 

reconcentrada de quem se tortura para se refrear. E o infante, preocupado agora como 

nunca, parecendo um lunático, faz trejeitos dolorosos com a boca amargurada, e 

monologa ininteligíveis palavras sombrias... 

Mas Inês insiste com a perplexidade do seu olhar ansioso. D. Pedro, então, en

cara nela um momento e, atordoado, foge como um doente perseguido - foge pelos 

corredores dos Paços, pelos arruados do jardim! Outra vez, porém, uma tarde (estavam 

os dois sozinhos, D. Pedro e D. Inês, vendo de uma janela da Alcáçova o Tejo sereno, 

eirado de mil cores poentes) - uma tarde, não se conteve e, tomado de vertigem, numa 

explosão, respondeu a pregunta semelhante, feita mais com os olhos de Inês que com os 

lábios (que êsses mal se moviam para balbuciar um Intimo agradecimento pelo 

favor do amor pressentido pela sua alma, agora acordada) - respondeu tomando-a toda 

violentamente nos seus braços duros, beijando-lhe, sôfrego, com beijos grossos, a flor 

tenra da sua boca de cravo, perdidamente, num poderoso beijo de loucura e dor, que, 

como punhalada, a penetrou da sina do amor e da morte, baptizando-a para o 

"engano da alma, ledo e cego, 

que a fortuna não deixa durar muito !" 

Amou-a sem lhe dizer palavras, porque não cabe nelas a infinita emoção. Os 

sentimentos não se pronunciam... O amante pôs diante dela o seu coração a arder em 

ternuras de amor, efez-se entender pelos clarões das labaredas. Nunca houve amor tão 

mudo riem tão eloquente; nunca se disse tanto com tão pouco se dizer. Nas almas de 

fogo, almas primitivas, almas dolorosas, o amor é miséria, é peste, é fatalidade trágica 

dos sentidos a gritar para os Céus distantes os uivos do desejo, que a intensidade eleva 

e poetiza em arroubos de divinas harmonias! Nesse beijo - verbo de fogo e de carinho -

êlepôs e disse todas as formas ardentes dos seus sentidos espiritualizados. 

Desde então se criaram estes amores silenciosos, escondidos, constrangidos, 

sofridos, suaves como alvoradas, ásperos como vendavais, taciturnos como remorsos, 

amável cuidado de toda a hora, amargura gostosa - amores violentos e meigos, 
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pacificadores como bênçãos, maus como o Inferno! 

Mas também D. Constança e D. Inês são detalhadamente apresentadas, como que 

justificando o casamento com uma e a paixão avassaladora que sentiu pela outra: 

"Sorriam seus quentes olhos negros enlutados com o veludo preto das longas 

pestanas, sorria sua fina boca castelhana de belos dentes miúdos, pregueada, nos 

cantos, de ironias e desejos; - sorriam, ao ela compor, com donaire, seus bandós em 

luzidas asas de corvo, continuados em duas grossas guinguetas que, dobradas sobre as 

orelhas, como touca de brilhantes sedas enastradas, lhe emmolduravam a testa e as 

faces tintas desse moreno cálido e macio das moças andaluzas que, um dia, haviam de 

servir de modelo às virgens de Murilo. Via-se a flexuosidade do seu busto e a rijeza das 

suas ancas opulentas dentro do liso vestido de grecisco botoado pela frente e orlado, no 

colo, nos punhos e na franja da saia, de marias perfumadas; eram broslados a aljôfares 

os seus ponteagudos borzeguins de tela de Flandres; e suas orelhas pequeninas, sua 

garganta e dedos, andavam cheios déplaças de oiro com pérolas epedras safirasM0. " 

"Na corte havia uma donzela linda, desta primorosa beleza que não chama os 

olhos de ninguém, porque o feitio da sua modéstia a afasta para os cantos, onde a luz 

mingua e dá à sua atitude geito submisso que a esfumilha e apaga entre as outras 

mulheres: - era a espanhola D. Inês de Castro, de rial linhagem, bastarda de reis, 

parenta de Portugal e Castela, amiga íntima de D. Constança, que a trouxera a estes 

reinos como sua dama e companheira. Delgada, os ombros de ave, o busto curto, as 

pernas altas, era um todo esbelto de divinas proporções fugidias. Tinha as mãos leves, e 

brancas como a farinha; os cabelos de fiados de oiro velho, escorridos em bandos, 

modelavam as curvas puras da cabeça; as sobrancelhas, como as linhas do nariz, dos 

lábios e do mento, eram afiadas; os olhos verdes e tímidos, em recorte antigo, nadavam 

em água translúcida, que os enternecia; a boca, entreaberta, em sombra, perguntava 

sorrindo a medo; e a pele da testa, da face, da garganta, do colo era da cor das pérolas 

— era como leite coalhado, e tão macia qual penugem dos cisnes riais. Como os seus 

FIGUEIREDO, Antero de — D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367). 3a edição rev. Paris: 
Livraria Aillaud e Bertrand, 1916, p. 61-66. 
340 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 68. 
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gestos curtos e o tom da sua voz de reza, as expressões do seu rosto sereno eram em 

meias tintas sóbrias e graciosas. Seu andar de alvéloa era brando por cima dos 

ladrilhos poídos, e no seu frio corpo de virgem os vestidos caíam simples, e as cores 

mais vivazes logo se tornavam discretas. Era o tipo da beleza medieval, de modelações 

brandas, estilizada em linhas de compostura parada, onde nevoou o perfume místico da 

cera e do incenso e se impôs a hierática austeridade cristã, dissolvendo, em góticas 

roupas, as formas gentis do corpo da mulher, a desestimar-lhe a graça e com ela o 

sorriso da vida em flor. Chamavam-lhe colo de garça. Criança e inconsciente da sua 

formosura, só era indiscreta nos aumentos que nela fazia o resguardo exagerado da sua 

extrema modéstia341. ". 

A maneira apaixonada como descreve Inês, na qual deixa transparecer um pouco 

dos seus próprios sentimentos para com a jovem galega, vai bem de encontro ao tema 

fulcral desta dissertação. 

De facto, Antero de Figueiredo foi um autor inovador, no sentido de que, e à 

semelhança de António de Vasconcelos, se demarcou do romance de aventuras 

medievais de cariz verosímil, preferindo cingir-se aos factos respeitantes aos dois 

amantes. No entanto, não negou a sua mente fantasiosa de escritor romântico 

(provavelmente até exarcebada pelo contacto com a cultura americana, que tão bem 

acolheu os ideais românticos e gótico-medievais) ao reconstituir possíveis sentimentos e 

pensamentos das personagens intervenientes, assim como imaginando também os trajes, 

as cores, os gestos. A sua escrita está impregnada de lirismo, tornando-se, segundo 

Maria Leonor Machado de Sousa, num poema em prosa342. 

O século XX nasceu sob a égide da psicanálise e os autores inesianos voltaram a 

pegar no tema perante uma nova perspectiva. Assim, faziam-se análises psicológicas às 

personagens mais evidentes e mais destacadas da tragédia inesiana. Se nos séculos 

anteriores Inês e D. Afonso eram os verdadeiros protagonistas do drama, tal como na 

Castro de António Ferreira, novas personagens emergiriam, agora, à luz do século XX, 

assumindo a sua importância na história de Inês. Não se pode limitar o drama apenas a 

341 FIGUEIREDO, Antero de - D. Pedro e D. Inês: o grande desvaryo (1320-1367), p. 59-61. É notório, 
neste texto do início do séc. XX, a existência de um autor medievalista romântico convicto. A maneira 
apaixonada como descreve Inês, na qual deixa transparecer um pouco (ou muito) dos seus próprios 
sentimentos para com a jovem galega, vai bem de encontro ao tema fulcral desta dissertação. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro na literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1984 (Biblioteca Breve; Série Literatura), p.l 14. 
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Inês ou a D. Afonso, pois, todas as outras personalidades desempenharam um papel 

fundamental para que a história se desenrolasse da maneira que conhecemos. 

Em rigor, é extremamente interessante analisar os novos traços que delineiam a 

tragédia de Inês, no século que acabou agora. Da poeira dos séculos, como que das 

trevas, ressurgiu a figura de Pedro, o príncipe apaixonado que perde a amante adorada, 

entra em guerra com o pai, vinga-se dos executores e traslada com pompa real, o corpo 

da amante para uma sepultura digna de rainha. Isto foi a imagem de D. Pedro até há bem 

pouco tempo. Na era das tecnologias, da informação e do desenvolvimento económico 

mundial, D. Pedro é-nos apresentado como um epiléptico, gago, um homem, cujas 

insónias e terrores nocturnos não o permitem descansar uma noite seguida. Alguém 

violento, indicando diversas psicopatias sexuais, que satisfaz nos diversos castigos que 

aplica a quem transgride a moral sexual343. Todos os adúlteros são castigados por um D. 

Pedro não menos adúltero do que esses a quem ele inflige os castigos. 

Este interesse por D. Pedro surgira pela mão dos últimos românticos que tendiam 

a ver nele um anti-herói romântico. Apresentaram um homem apaixonado, violento, 

infeliz, cruel mas de um modo saudável. Coube ao século XX desmistificar, desmontar 

esta personalidade de Pedro e atribuir-lhe um problema do foro psíquico, analisando o 

seu comportamento à luz da ciência e da medicina actual. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 
Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 260. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No último ano do século XX escrevia Maria Leonor Machado de Sousa: Poderá 

imaginar-se muito reduzido o interesse do século XX por uma história medieval tão 

sentimental e cruel com a de Inês de Castro. Todavia, verifwa-se precisamente o 

contrário e não apenas no início, ainda prolongando a visão romântica do século 

anterior. As últimas décadas registaram um crescendo que não parece tender a deter-se 

nas várias áreas em que épossível tratar esta heroína: investigação histórica e literária, 

literatura e arte, pelo menos 44. 

A história de Inês foi desde sempre objecto de interesse e a evolução que foi 

sofrendo ao longo dos tempos fez dela um345 tema em constante renovação, o que 

originou a criação de novas obras inspiradas nas já existentes. As alterações resumem-se 

a novas perspectivas sobre a tragédia inesiana. O contínuo fascínio e o seu carácter 

infinito é que leva a esta profusão de obras, que nascem e renascem saindo de dentro de 

outras obras. 

Se no início da propagação da história de Inês, o interesse fixava-se nos factos 

históricos, novas cenas lendárias não tardam a aparecer, originando o mito, que se 

compõe ao longo dos séculos, com a especial ajuda da imaginação de tantos e inúmeros 

autores que se deixaram apaixonar pela bela Inês. 

Foi, precisamente, o mito, a lenda e o ambiente criados à volta do mundo 

inesiano que proporcionaram uma fonte, um manancial inesgotável, a que nenhum poeta 

poderia fugir ou negar. O fascínio exercido sobre os mesmos era mais forte, surgindo 

como uma força invisível ou uma doce voz que os atraísse irresistivelmente. As relações 

que compõem o eterno binómio composto pelo amor e pela morte têm sido, ao longo da 

história, recorrentemente utilizadas, não fossem elas o tema que apaixona o ser humano 

e maior interesse suscita. Assim se compreende que, desde Fernão Lopes, se considerem 

os amores de Pedro e Inês como o padrão arquétipo do amor constante, tão forte que 

nem a morte o pode quebrar. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 
Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p.259. e SOUSA, Maria Leonor 
Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de Sempre. Coimbra: Fernandes e Terceiro, 1996 (Edição privada 
da Quinta das Lágrimas), p. 4. 
345 SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 
Estúdios a cura di Patrizia Botta, p. 259. 
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Numa sociedade e numa época em que os verdadeiros sentimentos já não são 

cultivados e na qual as fast-emotions imperam, lado-a-lado com o. fast-food, o rápido 

consumo e desgaste das relações, tanto de carácter amistoso como amoroso conduz, 

inevitavelmente a um regresso ao ideal amoroso medieval. A uma época na qual a 

mulher era a suserana dos corações masculinos, era cortejada, desejada, amada, mesmo 

que platonicamente. Hoje, este conceito de amor cortês e infinito não encontra lugar 

numa sociedade preocupada com a realização profissional e pessoal, que não passa, 

necessariamente pela ligação amorosa a alguém. Fruto dos tempos e do desenvolvimento 

que tendem a deixar esquecido o mais íntimo e primário desejo humano: encontrar a sua 

outra metade, da qual, um dia, Zeus nos separou. Desde então andamos nessa busca 

inconsciente e incessante que só terminará no dia em que concretizarmos essa busca 

secreta que o nosso coração efectua, sempre que encontra outro ser humano com o 

mesmo comportamento. 

A história de Pedro e Inês assume uma maior componente trágica por nos 

apercebermos que estas duas almas encontram a sua metade mas que o destino lhes é 

adverso, ditando uma ruptura forçada. A repulsa e a revolta brotam em nós no mesmo 

momento em que damos conta que lhes não é permitido viverem esse amor real, 

verdadeiro, que Pedro e Inês tiveram a sorte de encontrar. Provavelmente, foi devido ao 

facto deste amor se revelar intenso e verdadeiro e pelos próprios disso se aperceberem, 

que D. Pedro levou a cabo um plano de vingança e reabilitação que, entretanto, nos foi 

dado a conhecer, não só pelos cronistas da época mas também pelo maior e verosímil 

registo existente, até aos nosso dias, deste intemporal amor - os túmulos de Alcobaça. 

São eles que nos relembram essa história passada à sete séculos atrás, são eles que nos 

testemunham a existência de uma Inês e de um Pedro reais346. Somente o verdadeiro 

amor pode aspirar a eternidade e vencer a morte. E o amor de Pedro e Inês venceu a 

morte e o esquecimento. Por isso, aqui estamos hoje, à semelhança do que já muitos 

antes de nós fizeram, a consagrarmos o nosso tempo à bela e inesquecível história de 

Inês de Castro. 

No ano em que se comemora o Ano Inesiano da Cultura, passados que são 650 

anos sobre a sua morte, Inês de Castro é ainda um interesse a nível nacional, como se 

pode verificar através das obras publicadas sobre o tema inesiano nos últimos 3 anos ou 

até através de uma série televisiva, ainda em produção, que se propõe a reconstituir os 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 
Estúdios a cura di Patrizia Botta, p. 259. 
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factos ao mesmo tempo que glorifica e eleva Inês de Castro ao estatuto de heroina 

nacional mais uma vez e à semelhança do que tantos outros escritores, pintores e 

músicos fizeram ao longo dos séculos. É a chegada do tema inesiano à sociedade da 

aldeia global que no entanto está ávida de uma comovente e trágica história de amor. 

Inês é uma alma romântica, que sonha com o verdadeiro amor e felicidade eterna, 

resignando-se com o seu destino e entregando-se heroicamente à morte, num 

desesperado acto de sublimação do amor e a sociedade actual precisa de acreditar que 

ainda existe o verdadeiro amor. 

Na vastíssima literatura inesiana deste século, cujo ritmo de produção não fez 

antever o seu desaparecimento, a oscilação mantém-se entre obras que, com maior ou 

menor fantasia, continuam a centrar-se no episódio e, aquelas que, em busca da 

novidade, focalizam outras personagens34'. Na continuação desta linha de pensamento 

queremos apenas referir as mais recentes obras inesianas, provavelmente as primeiras 

obras deste ainda jovem século XXI que, como não poderá deixar de ser, carregam ainda 

as influências e tendências desenvolvidas nas últimas décadas do século XX. 

Em Setembro de 2003 é editado em Portugal a obra inesiana de Maria Pilar 

Queralt dei Hierro, simplesmente intitulada Inês de Castro348. Esta obra apresenta-se 

num universo completamente novo, pois a autora insere personagens verídicas que 

foram os grandes dramaturgos castelhanos do século XVII. Mas o elemento mais 

marcante desta obra escrita sete séculos depois dos verdadeiros acontecimentos reside no 

facto de pegar na figura de Afonso IV e de lhe conferir uma dimensão mais humana. De 

o mostrar como um homem que erra e que o assume tudo faz para se tentar redimir da 

culpa profunda que sente. 

Na mesma linha fantasiosa, foi publicado, em 2003, A Rainha Morta e o Rei 

Saudade, o mais recente romance da autoria de António Cândido Franco, que sempre se 

sentiu fascinado pela história de Pedro e Inês349. 

Esta é, sem dúvida, uma obra dedicada a Pedro. Enquanto na obra de Maria Pilar 

Queralt dei Hierro, Inês é a protagonista ocupando totalmente as primeiras folhas do 

romance, na história desenvolvida por Cândido Franco, somos conduzidos até à infância 

de Pedro, acompanhando todo o seu desenvolvimento físico e intelectual. 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 
Estúdios a cura di Patrizia Botta, p. 262. 
348 QUERALT del HIERRO, Maria Pilar - Inês de Castro. Lisboa: Editorial Presença, 2003 
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Pedro vai ser o protagonista da acção. Tudo se desenrola à volta dele e, ele, 

juntamente com Constança e Inês vão constituir um triângulo amoroso que lhes 

permitirá conhecerem-se verdadeiramente. 

Cândido Franco explora a figura de D. Pedro enquanto um homem que a tudo se 

sujeita em nome de uma mulher. Existe ainda outro elemento inovador nesta obra que se 

prende com uma presença omnisciente do narrador. Este ao assumir um papel crítico, 

explica ao leitor o desenrolar da acção e o porquê da reacção dos vários protagonistas. É 

um narrador emotivo, que se deixa emocionar com os acontecimentos e que experimenta 

uma sensação de compaixão relativamente ao infortúnio das personagens550. 

Verificamos, assim, pela breve referência a estes dois romances inesianos do 

século XX, que o carácter fantasioso próprio dos românticos não terminou, antes 

evoluiu, de um modo muito peculiar. Tenta-se, agora, demonstrar, que um espírito 

irrequieto, doentio e apaixonado também pode ser uma personagem romântica, 

conservando o carácter gótico, sombrio e soturno que os poetas ingleses e norte-

americanos tão bem desenvolveram durante o século XIX. Revive-se este espírito 

fantástico e, de certo modo, fantasmagórico, que envolve numa bruma misteriosa as 

vidas errantes de Pedro e Inês, votando-os ao sofrimento e à saudade eternas. 

O que se conclui desta breve análise à temática inesiana e ao seu percurso no 

próximo século é que a trágica história de Pedro e Inês assume contornos intemporais. O 

interesse por uma boa história de amor, ao contrário do que se possa pensar, ainda se 

mantém mesmo numa sociedade como a nossa, desenvolvida, materialista, plástica, onde 

as emoções e os sentimentos se consomem rápida e inconsequentemente351. A tendência 

geral talvez siga no sentido de libertar o episódio dos elementos fantasiosos que o 

compõem, procurando apresentar-nos Pedro e Inês na sua qualidade humana, 

FRANCO, António Cândido - A Rainha Morta e o Rei Saudade: o amor de Pedro e Inês de Castro. 
Lisboa: Esquilo, 2003. 

Pedro era um esperançoso e um crente na vida eterna. (...) Sem a força ancestral do teu olhar e do teu 
desejo, Inês não seria nada. E, por isso, que a morte de Inês é insignificante em toda esta fábula; o que 
nela vale é o teu sonho doido de saudade e vida eterna. A vossa lenda, Inês e Pedro, não é uma tragédia 
nem uma desgraça funesta, mas uma narrativa exemplar de libertação. Cf. FRANCO, António Cândido -
A Rainha Morta e o Rei Saudade: o amor de Pedro e Inês de Castro, p. 219. 

Na verdade, no quadro do imaginário universal, a história de Pedro e Inês remete para dois valores 
pelos quais a Humanidade sempre lutou e em nome dos quais homens e mulheres foram sistematicamente 
destruídos: a liberdade e o amor. Cf. SOUSA, Maria Leonor Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de 
Sempre. Coimbra: Fernandes e Terceiro, 1996 (Edição privada da Quinta das Lágrimas), p. 20. 
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perseguidos por um amor e um destino implacáveis que fizeram deles vítimas que os 

homens de todas as épocas podem compreender e lamentar352. 

Inês de Castro é uma mulher medieval que, pela sua passagem na corte 

portuguesa, assumiu um papel de relevo na história do país e, mais tarde, na literatura 

europeia, dado o interesse que a sua vida suscitou nesta área a partir do século XVI. 

Apesar de se conhecer precisamente a localização temporal e espacial da história 

de Inês, o mito inesiano só se inicia concretamente quase dois séculos depois da morte 

de Inês. Os elementos trágicos que o compõem são fruto da prodigiosa imaginação dos 

artistas que tenderam a exacerbar e extrapolar diversos factos ocorridos naqueles quinze 

anos que decorreram desde o momento que Inês chegou a Portugal e o dia da sua morte 

a 7 de Janeiro de 1355. O aparecimento da cena da coroação e do beija-mão 

supostamente resultantes da mente dorida de D. Pedro, vêm, em muito, acrescentar a 

tragicidade que, aparentemente, faltava à história post-mortem de Pedro e Inês. 

Adicionadas estas cenas, que terão envolvido o cadáver de Inês - mais ou menos 

desfigurado, mais ou menos corrupto, mais ou menos santificado - no episódio da 

vingança e reabilitação, a lenda tornou-se muito mais apetecível, desejada, lida, copiada. 

A História e a Literatura convivem mutuamente e partilham o mesmo espaço, 

cada uma servindo a outra, de modo a completar o tema e a concretizar todos os 

objectivos propostos pelas duas áreas. De facto, no século XIX e XX, o romance 

histórico conheceu uma grande divulgação, mas enquanto no século XIX existia, ainda, 

uma corrente historiográfica inesiana paralela, tal deixou de se verificar com a 

aproximação do século XX, período no qual a demanda social de narrativa sobre o 

passado encontrou uma resposta mais ágil por parte dos autores de romances históricos 

do que por parte dos autores de narrativas historiográficas353. 

Analisemos um pouco mais esta relação entre a História (que fornece o tema) e a 

Literatura (que trata o tema). Nunca outrora se tinha assistido ao aparecimento de tanta 

literatura denominada narrativa ou romance histórico como nos últimos quinze anos. 

Determinar as relações entre o texto literário que tende a incluir algumas características 

SOUSA, Maria Leonor Machado de - Inês de Castro no século XX. In Inês de Castro Studi. Estudos. 
Estúdios a cura di Patrizia Botta. Ravenna: Longo Editore, 1999, p. 267. 
353 

FONSECA, Luís Adão da - As relações entre História e Literatura no contexto da actual crise da 
dimensão social da narrativa historiográfica. Porto: Departamento de Estudos Portugueses e Estudos 
Românicos da Faculdade de Letras do Porto, 2004. Sep! de: Literatura e História - Actas do Colóquio 
Internacional, volume I (Coord, de Maria de Fátima Marinho e Francisco Topa) p. 276. 
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historiográficas e a realidade histórica em si, apresenta-se como uma tarefa de modo 

algum simplificada354. O texto literário pelo seu maior consumo e facilitado acesso, 

tende a valorizar-se face à realidade histórica que o mesmo possa conter. Veja-se o 

exemplo do nosso objecto de estudo. A história de Inês de Castro conheceu uma extrema 

valorização e um aumento de interesse por parte do público, a partir do momento em que 

à realidade histórica foram incluídos vários detalhes e pormenores fictícios (como a 

coroação e a lenda de Pedro e Inês terem sido sepultados frente a frente com o intuito de 

se encontrarem assim que acordassem no dia do Juízo Final) que vierem enriquecer a 

verdade dos factos. A tendência para acreditar mais facilmente no que nos é exposto de 

forma mais harmoniosa e literária leva a um crescente desinteresse pelo texto 

historiográfico. Daí a facilidade com que tomamos por verdadeiro o que lemos num 

romance inesiano ou em qualquer outra obra de carácter histórico355. No entanto, esta 

recepção sobreposta que o leitor faz da verdade histórica e da ficção dita e tida como 

verídica conduz a uma inevitável crise historiográfica, no sentido de que o público deixa 

de perceber onde inicia a ficção e termina a exposição dos factos históricos. O problema 

será apenas ultrapassado quando for possível transmitir a verdade historiográfica através 

de uma narratividade também válida em termos literários356. 

O interesse da história de Inês, que faz dela, hoje, objecto de estudo e tratamento 

como o que aqui se apresenta, reside na intemporalidade do seu tema, na grandiosidade 

das suas personagens, na importância dos sentimentos envolvidos. De facto a veracidade 

da história de Inês confere-lhe um maior grau de tragicidade357. Saber-se que tais 

acontecimentos se verificaram realmente, leva-nos a uma maior reflexão dos mesmos. E 

a presença de todos os elementos necessários à construção de uma atractiva narrativa do 

(...) o romancepós-moderno cuja diferenciação em relação ao texto historiográfico assenta na maior 
liberdade que aquele usufrui em termos de veracidade (...) Cf. FONSECA, Luís Adão da - As relações 
entre História e Literatura no contexto da actual crise da dimensão social da narrativa historiográfica. 
Porto: Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras do Porto, 
2004. Sep. de: Literatura e História - Actas do Colóquio Internacional, volume I (Coord, de Maria de 
Fátima Marinho e Francisco Topa) p. 275. 

55 Tome-se como exemplo a polémica obra e best-seller O Código da Vinci, cujas críticas residem, 
precisamente, no facto do autor, Dan Brown, não indicar a diferença entre o que é realidade histórica e 
ficção ainda que baseada em factos verídicos e no facto do público ter recebido o romance como uma 
fonte histórica. 

FONSECA, Luís Adão da - As relações entre História e Literatura no contexto da actual crise da 
dimensão social da narrativa historiográfica. Porto: Departamento de Estudos Portugueses e Estudos 
Românicos da Faculdade de Letras do Porto, 2004. Sep. de: Literatura e História - Actas do Colóquio 
Internacional, volume I (Coord, de Maria de Fátima Marinho e Francisco Topa) p. 276. 

No fundo o tema inesiano usufrui de duas vertentes literárias que o enriquecem, aliando a narrativa 
historiográfica à ficção histórica. Tanto de um lado como do outro existem elementos capazes de prender o 
leitor à obra inesiana. Por um lado o saber que é verdade o que aconteceu com Inês, por outro o que se 
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amor medieval garantem o sucesso da tragédia de Pedro e Inês. Qual o papel de um 

Tristão e de uma Isolda, cuja paixão mútua se tornou conhecida como o arquétipo da 
J CO 

amor romântico , quando partilham um tema tão querido de todas as sociedades 

ocidentais, com um casal de carne e osso? Um homem e uma mulher que realmente 

existiram, que se amaram, que viveram as adversidades necessárias ao fortalecimento 

dos sentimentos e que se tornaram nas vítimas desse sentimento maior. Como pode a 

fantasia competir com tão fantástica realidade? Não pode. E esta impotência tem-se 

verificado ao longo dos séculos, que vão passando, mas que sempre se interessam por 

Inês. Pedro e Inês surgem como um casal enamorado, natural, alheio às instituições e 

feliz. O espectáculo da felicidade gratuita que nasce e se renova entre os amantes, que 

parece indiferente ao mundo, é um escândalo intolerável para a sociedade . E a 

intolerante sociedade de quatrocentos não deixou passar tal escândalo, ao passo que hoje 

em dia se condena essa intolerabilidade. 

A sua história vai sendo apreciada, montada e desmontada, construída e 

reconstruída, mas a sua essência permanece. E Inês sobrevive ao passar do tempo, 

adquirindo contornos eternos e, tal como uma maldição, enfeitiça todos aqueles que a 

conhecem, que tomam contacto com a sua história. 

Ao longo destas páginas assistimos ao desenrolar da história de Inês. Sofremos e 

vibrámos com as suas tristezas e as suas alegrias e constragemo-nos aquando do 

assassinato da personificação do Amor . A morte volta, uma vez mais, como o agente 

libertador, que conduz à felicidade e à vida eternas. Esta ideia, muito difundida na Idade 

Média e largamente adoptada pela sociedade medieval, que considerava a vida terrena o 

caminho difícil e necessário a percorrer para, um dia, atingir a salvação e a vida eterna, 

ressurgiu com o pensamento medievalista próprio dos românticos, que buscavam 

naquela época, a ordem, os valores e sentimentos reais, que na moderna época industrial 

não tinham o espaço necessário para reflorescer e sobreviver. Os ideais românticos 

medievais referentes à existência de altos valores pelos quais qualquer um se 

fantasiou em tomo dela. O perigo reside aqui. Na falta de percepção para se distinguir o momento em que 
a fantasia penetra lentamente na realidade. 
5 SARAIVA, António José - O Crepúsculo da Idade Média em Portugal. 3a Edição. Lisboa: Gradiva, 
1988, p. 47. 
359 SARAIVA, António José - O Crepúsculo da Idade Média em Portugal, p. 49. 

Sem a sua morte trágica, Inês teria sido mais uma das figuras que a história refere como tendo tido 
algum realce passageiro, sem consequências de monta. (...) a única actuação de sua iniciativa que 
conhecemos é a entrevista com o Rei, que ainda por cima é duvidosa. Cf. SOUSA, Maria Leonor 
Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de Sempre. Coimbra: Fernandes e Terceiro, 1996, p. 8-9. 
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sacrificaria e ao amor eterno pelo qual se trava uma batalha se necessário for, 

preenchem a imaginação dos românticos incuráveis do século XIX, aqueles que buscam 

no Medievalismo a ordem e a defesa dos nobres valores e sentimentos humanos, que 

tendem a desaparecer na nova época de modernidade e desenvolvimento industrial que 

agora se iniciava. 

Daí um tão forte ressurgimento deste fascínio pela medievalidade. Tal se 

compreende num momento de grandes mudanças e transformações sociais, despoletadas 

somente pelo movimento industrial. A simplicidade rural dá lugar à cidade 

industrializada e povoada de fábricas. A alegre rapariguinha do campo que apresenta as 

faces rosadas do sol, transforma-se no triste, adoentado, choroso e calejado par de mãos 

que trabalha a par de tantas outras na linha de montagem, nunca vendo um raio de sol e 

perdendo o brilho que outrora os seus olhos tinham. Tantas e tão repentinas mudanças 

levam a um mal-estar geral no seio de um classe mais elevada, que vê o seu mundo 

calmo e bucólico mudar bruscamente. 

O distanciamento, agora desejado, encontra na remota Idade Média, fazendo-a 

ressurgir nos ideais e nos movimentos artísticos que se desenvolvem durante o 

maravilhoso século XIX. Um século que soube comportar a coexistência de tão 

diferentes linhas de pensamento e que foi berço da civilização moderna como hoje a 

conhecemos. 

Assim o espírito medieval com toda a sua essência religiosa e mística encontra 

terreno fértil no século dos românticos, que o acolhem de braços e coração abertos, tal 

como aos temas que à volta dele gravitam. Inês é um deles e, por ser o único grande 

tema português medieval será aquele da preferência de todos os medievalistas 

portugueses oitocentistas e novecentistas. Contudo, a sua influência ultrapassará as 

fronteiras e o eterno tema desenvolvido a partir da relação existente entre o Amor e a 

Morte, será também tratado lá fora, carinhosa e avidamente, por todos quantos quiseram 

cantar a vitória do sentimento sobre o inevitável fim do ser humano. A vitória de Inês de 

Castro sobre a morte que lhe foi imposta. 

A história de Pedro e Inês tornou-se no paradigma do amor infinito e verdadeiro, 

cujo poder ultrapassa todas as contrariedades. Na verdade, são estas mesmas 

contrariedades que lhe conferem este estatuto e que contribuíram para o seu sucesso e 
361 Note-se o exemplo da literatura arturiana. A lenda do Rei Artur, ainda hoje muito apreciada, apresenta 
a defesa destes mesmos valores. O objectivo último valia qualquer sacrifício e a palavra dada era a honra 
de qualquer homem. Quebrar tais juramentos ou votos e afastar-se dos ideais defendidos conduziam 
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processo de eternização. Se Pedro e Inês tivessem sido aceites pelo Rei e pela sociedade, 

a sua história ter-se-ía diluído com o passar do tempo. A inexistência dos elementos de 

carácter trágico, contribuiria para a banalização e aceitação das suas vidas. Pedro e Inês, 

tal como tantos outros casais, acabariam por levar as suas vidas dentro dos parâmetros 

normais da época e, a longo prazo, acabariam por cair no esquecimento da memória 

colectiva, que recordar-se-ia, apenas, que o oitavo rei de Portugal tinha tido, como 

segunda mulher, a aia da primeira, que entretanto falecera. 

Caso as vidas da bela galega e do príncipe herdeiro se tivessem unido e 

harmoniosamente resistido ao passar do tempo, qual seria o verdadeiro interesse por 

semelhante história de amor? Qual o elemento imprescindível e gerador do mito? Ou 

seria apenas a repetição de mais um conto de fadas, no qual a secundarizada aia 

arrebatava o coração do príncipe e o lugar da princesa agora morta? O casal Inês e 

Pedro, como protótipo do casal ideal homem/mulher, como amor português modelar, 

trágico, cheio de saudade, ver-se-ia transformado num amor realista, difícil de se 

estabelecer, porque em pouco tempo a afeição mútua e a jurada fidelidade se 

converteriam em traição e desilusão . 

Curioso é verificar que mesmo passados tantos séculos e contrariando a 

esquecimento a que o tempo nos condena, Pedro e Inês são dois sobreviventes, que 

atravessaram gerações, encantando-as com as suas vidas e histórias. O amor por eles 

partilhado e celebrado, mesmo após a morte, permitiu que se perpetuassem na memória 

colectiva da qual dificilmente sairão, uma vez que o tema inesiano continua a ser 

recorrentemente trabalhado, como podemos verificar nestas mesmas páginas, onde 

concluímos que a produção inesiana tem sido estável e frequente desde o século XVI até 

aos primeiros anos do século XXI em que vivemos. 

Propusemo-nos a exemplificar o desenvolvimento do tema inesiano na Europa 

através do espírito especial dos Românticos. Foram eles, com a sua mente aberta e ávida 

de espiritualismo, que elevaram Inês à sua máxima glorificação. Não que outros autores 

de outras épocas não tivessem igualmente contribuído para tal, como Luís de Camões e 

António Ferreira, precursores, aliás, da lenda inesiana, mas a linguagem reboscada, 

sentimentalista, as imagens bucólicas e a envolvência da natureza na vida das 

inevitavelmente à queda e desgraça. A eterna tentativa de divinização do homem levou a que muitos se 
perdessem no caminho da irremediável humanidade. 

STRÂTER, Thomas —A Tragédia como Farsa: Inês de Castro num Drama Fragmentário/'Thomas 
Strãter - Braga : Centro de Estudos Humanísticos, Univ. Minho, 2003. Sep. de: "Portugal - Alemanha -
Brasil: actas do VI Encontro Luso-Alemão", vol.2, p. 141. 
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personagens, embelezou de tal modo os textos inesianos românticos, que estes se 

tornaram paradigmáticos do estudo inesiano, originando, praticamente um verdadeiro 

culto em torno da história dos dois amantes. Foi precisamente este tipo de tratamento 

dado pelos românticos ao tema inesiano e a influência medieval neles exercida, que nos 

interessou explorar, assim como o sentido de reabilitação da memória de Inês que os 

Românticos assumiram em pleno. No fundo as fontes românticas aqui apresentadas, são 

autênticos tratados de defesa dirigidos a Inês na tentativa de a reabilitar e glorificar. Os 

Românticos assumiram o papel de D. Pedro que procedeu da mesma forma em relação a 

Inês. Da mesma forma que foi a morte de Inês que deu vida a D. Pedro, levando-o a 

actuar sob a forma porque ficou conhecido, também os Românticos acordaram e 

ganharam uma nova essência ao se debruçarem sobre o tema inesiano363. 

Victor Hugo e Condessa de Genlis foram apenas dois autores, num universo de 

tantos, que bem exemplificam o tratamento do tema português na Europa e que servem 

para demonstrar que, afinal, a belas histórias de amor tanto agradam a homens como a 

mulheres, a jovens e a adultos, aludindo às características específicas destes dois 

escritores românticos. 

Finalmente apresentámos um vislumbre da importância do tema inesiano no 

panorama literário actual, concluindo que o século XXI abriu já o caminho para novas 

obras inesianas, especificamente de origem ibérica. Torna-se, assim, vísivel que este 

tema da História Portuguesa, que conta já com 650 anos, continua a interessar estudiosos 

que contribuem, como tantos outros já o fizeram, para a perenidade do tema. 

(...) Inês surge na sua verdadeira dimensão, levando, pela sua morte, D. Pedro a iniciar realmente a 
actuação que o faria célebre: o Rei excessivo, tanto na justiça como na crueldade, que muitas vezes se 
confundiu. Na verdade, antes da tragédia de Coimbra, o que sabemos dele é o nome das muilheres com 
quem casou e dofúho que lhe viria a suceder. Em termos históricos, podemos dizer que faia moorte de 
Inês que lhe deu vida. Cf. SOUSA, Maria Leonor Machado de - Pedro e Inês - Um Tema de Sempre. 
Coimbra: Fernandes e Terceiro, 1996 (Edição privada da Quinta das Lágrimas), p. 7-9. 
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