
ERA UMA VEZ O AMOR DE
Dom PEDRO E Dona INÊS…



A História de Pedro e Inês começa quando o Rei de Espanha, 
para fazer uma aliança com Portugal, entrega a sua filha 
Constança para casar com o infante D. Pedro de Portugal.

D. Constança veio para Portugal com uma comitiva real de 
soldados, lordes e damas, mas também acompanhada pelas 
suas criadas e amas pessoais.
Entre elas estava D. Inês de Castro, dama de companhia da 
princesa. Criadas juntas, eram como irmãs.

Chegada a Portugal, ao conhecer a noiva, é pela bela Inês que 
D. Pedro se apaixona...

Quando o rei D. Afonso IV se apercebe de que o casamento 
do príncipe D. Pedro estava em risco, manda Inês para longe. 
Mesmo casado, D. Pedro não desistiu desse amor e 
continuava a visitar a sua amada. 
Quando a mulher morreu ao dar à luz mais um filho, D. Pedro 
viu-se livre para ficar com Dona Inês.

É assim que D. Pedro traz Dona Inês para as terras da 
Lourinhã, instalando-a numa quinta em Moledo.

Vendo que esse amor proibido já era público e os filhos 
ilegítimos podiam ameaçar a sucessão ao trono, o rei condena 
cruelmente Dona Inês à morte.

Dom Pedro enlouqueceu de dor e jurou vingança.



Moledo é uma aldeia da Lourinhã, na Região Centro de 
Portugal.
Não são os vestígios arqueológicos muito antigos nem os 
fósseis marinhos que hoje se encontram em terra, onde antes 
era mar, que fazem de Moledo uma aldeia com história.

O momento mais lembrado e acarinhado pela população é 
passado na Idade Média e faz parte da história de amor entre 
D. Pedro e Dona Inês de Castro.

Segundo alguns historiadores, diz-se que D. Pedro instalou a 
sua amada num palácio em Moledo, próximo à Serra d’El-Rei, 
onde costumava caçar.

Inês de Castro viveu em Moledo 7 anos e aqui nasceram 3 dos 
seus 4 filhos: D. Afonso, D. João e D. Dinis.

Do Palácio da Caça só resta um muro e um poço, mas a aldeia 
guardou uma rica tradição oral e várias lendas que ligam a 
"Rainha" à aldeia. Muitas estátuas também lembram a 
passagem deste amor pelas terras de Moledo.

Logotipo da História de Pedro & Inês



Inês
Joana Alves
Modelação em pedra da região 
2013

Juízo Final
Francisco Cid 
Resina Poliéster 
2010

A Morte de Inês
Joana Alves
Modelação em pedra da região 
2010



Árvore
Francisco Gonçalves
Construção em Madeira 
2012

Apostando no enriquecimento artístico e cultural de Moledo, 
a autarquia estabeleceu, em 2010, uma parceria com a 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e com a 
Escola Artística António Arroio, de que resultou a construção 
de uma Rota de Escultura Pública.

Pretendia-se consolidar a ligação desta aldeia à temática 
Inesiana, requalificar alguns dos espaços urbanos da aldeia e 
contribuir para a dinamização artística e cultural de Moledo. 

Outras parcerias têm, entretanto, nascido e dado 
continuidade ao projeto. 

A Mostra de Arte Pública em contexto rural (MAP) veio 
transformar uma aldeia com características essencialmente 
rurais numa galeria de arte a céu aberto, contando com a 
participação de todos os artistas que trabalhem a temático do 
“amor” ou a relação entre D. Pedro e Dona Inês de Castro.



A rota é constituída por 36 obras de arte, distribuídas pela 
aldeia e expostas, em permanência, ao ar livre. Os visitantes 
podem guiar-se pelo mapa ou seguir as marcas no chão, 
como se de um jogo de caça ao tesouro se tratasse.

O logo da MAP é baseado num jogo - o tradicional jogo do 
galo, onde a cruz e a circunferência foram substituídos pelo 
coração e pela coroa.

Logotipo da Mostra de Arte Pública




