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Par conséquent, le décor ornemental (ou non) peut régulièrement faire fonction 
d'emblème du statut, de la position ou du prestige de son détenteur et de 
l'identité sociale des dépendants matériels ou spirituels de celui-ci.3  

 

A citação de Jean-Claude Bonne sintetiza o assunto principal desta comunicação, 

pois os elementos pertencentes e participantes das imagens medievais não limitam seu 

campo de ação às próprias imagens e aos objetos aos quais pertencem, bem como se 

relacionam aos valores religiosos, econômicos, políticos, entre outros, que circundam o 

contexto no qual foram elaboradas. Desse modo, estas imagens são dotadas de relações 

complexas estabelecidas entre sua materialidade, o valor estético, o poder a elas aderido 

e seus usos e funções em vários âmbitos além do espiritual.   

Em se tratando de imagens medievais seria mais apropriado falar de imagens-

objetos, como sugere Jerôme Baschet (1996, p.11), por ao mesmo tempo revelar a 

materialidade da imagem, bem como as práticas, notadamente litúrgica e devocional, 

aderentes ao objeto cujo status pode ser determinado a partir do valor econômico e 

simbólico dos materiais empregados e de suas propriedades estéticas.4 Nesse sentido, o 

Beatus de Fernando I e Sancha5, manuscrito espanhol do século XI, tornou-se um 

                                                        
1
 Referência do artigo: FAVORETO, F. P. Beatus de Fernando I e Sancha: símbolo de poder e riqueza na Espanha do século 

XI. In: III CONGRESSO INTERNACIONAL UFES/UNIVERSITÉ PARIS-EST/UNIVERSIDADE DO MINHO, 2011, Vitória. Anais do III 
Congresso Internacional Ufes/Université Paris-Est/Universidade do Minho, 2011. ISBN: 22373616 

2
 Estudante de graduação de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Bolsista de Iniciação Científica 

– UFES 

3
 “Por conseguinte, a decoração ornamental (ou não) pode regularmente exercer função de emblema do status, da posição 

ou do prestígio de seu detentor e da identidade social dos seus dependentes materiais ou espirituais.” (BONNE, 1996, 
p.221. Tradução nossa).  

4
 Apesar da utilização por ora do termo imagem medieval, mais adequado seria o termo imago, o qual envolve um campo 

ampliado de práticas, tornando-se mediadora entre o visível e o invisível. Para maiores informações sobre as imagens 
medievais e a imago, ver o artigo de BONNE, Jean Claude. À la recherche des images médiévales. Annales ESC, mars-avril 
1991, nº 2, p.. 353-373.   

5
Este manuscrito apresenta-se integralmente disponível no site da Biblioteca Nacional da Espanha: www.bne.es 
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privilegiado objeto de estudo, na medida em que assume o papel de um discurso 

simbólico que expressa o poder dos monarcas a partir do uso de elementos ornamentais, 

como entrelaços em ouro e a grande profusão de cores. Elementos estes que conferem 

status aos comitentes e à própria obra, sendo particularmente eficazes para celebrar o 

comprometimento de Fernando I, de origem Navarra, com o reino de Leão.  

Fernando I foi um grande comitente de objetos religiosos. Em sua carta-

testamento de 1063 constam várias doações do monarca, principalmente à Colegiata de 

Santo Isidoro de Leão, esta que fora o monastério de São João Batista até a ocasião do 

translado dos restos de Santo Isidoro desde Sevilha. Apesar de não ter existido um 

programa muito ambicioso na arquitetura, excetuando o referido monastério, Fernando I 

destacou-se em significativas doações de objetos luxuosos, que viriam a formar o Tesouro 

Real de Leão, composto, por exemplo, pelo Crucifixo de Fernando I e Sancha, a Arca das 

bem-aventuranças e a Arca das relíquias de Santo Isidoro. Dentre este tesouro, 

apresenta-se também a encomenda de manuscritos. Segundo Yarza Luaces (2006, p.72), 

nenhum monarca da coroa asturiana ou da leonesa esteve interessado especialmente na 

encomenda de um grupo de manuscritos mais ou menos luxuosos, exceto por Alfonso III, 

rei de Leão em 866, o qual teve vontade de constituir uma biblioteca própria e realizou 

generosas doações de livros a monastérios e igrejas, em especial códices de usos 

litúrgicos. Yarza Luaces afirma ainda que seja possível que Fernando I, assim como 

Alfonso III, tenha querido constituir uma pequena biblioteca ao encomendar algumas 

obras, como o luxuoso Beatus que há quarenta anos não era copiado.  

Vale ressaltar que Beatus é um termo geral empregado a uma série de manuscritos 

cujo protótipo, o Comentários ao Apocalipse, foi elaborado por um monge anônimo do 

mosteiro de Liébana, no século VIII, conhecido como Beato, e, posteriormente, copiado 

inúmeras vezes. Os Beatus englobam essencialmente, o Apocalipse de São João, 

comentários e excertos do Livro de Daniel. Por trata-se de uma obra compósita, recorre a 

citações de pensadores considerados autoridades sobre o tema do Apocalipse, como 
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Isidoro de Sevilha, Ticônio e Primasio, resultando em algo parecido com o que depois veio 

a chamar-se de Catena áurea.6  

De acordo com um levantamento realizado em 1985, o total de Beatus cuja 

existência pode comprovar-se chega a trinta e quatro manuscritos, datados desde o final 

do século IX ao XIII, dentre os quais vinte e três encontram-se conservados e o restante 

perdidos (ESCOLAR, 1996, p.102). Acredita-se que o protótipo também contivesse 

imagens, mas é importante observar que cada uma das cópias possui o seu próprio 

conjunto de imagens, por vezes com algumas similaridades iconográficas e estilísticas.  

No período medieval, os códices mais importantes eram copiados em monastérios 

e destinados a uso próprio e tudo indica que a maioria dos Beatus foi feito por monges e 

para monges, exceto o Beatus de Fernando I e Sancha, de encargo real e não monástico. 

Outras obras encomendadas pelo rei de Leão e Castela foram o Diurnal, 7 saltério de uso 

particular de Sancha; o Liber Canticorum et Horarum,8 livro de orações em latim copiado 

quatro anos depois do Diurnal, em 1059, as Etimologias, dentre outros. 

Tanto o Diurnal quanto o livro de orações foram encomendados por Sancha, o que 

expressa em sua participação um papel que superava o de esposa do rei, e dado que em 

algumas ocasiões assumia a responsabilidade de assuntos nada triviais, como a questão 

da sepultura de Fernando I. Ela o convenceu sobre a conveniência de ser sepultado em 

Santo Isidoro de Leão ao invés de eleger o monastério de Oña, devido à sua origem 

Navarra, ou o monastério de São Pedro de Arlanza, por ter herdado de seu pai, Sancho III, 

o condado de Castela em 1035. Fernando I escolheu Leão, em honra à sua Coroa. Todo 

este comprometimento e esforço em tornar Leão um reino próspero pode ter sido um 

modo de amenizar a hostilidade inicial do povo leonês que recebeu Fernando I como um 

intruso que havia matado seu próprio cunhado e rei legítimo, Bermudo III, na Batalha de 

                                                        
6
 A Catena Áurea é uma compilação de comentários sobre os Evangelhos realizados por “Padres da Igreja” (Bispos, 

doutores, teólogos, apologetas e presbíteros dos primeiros séculos do cristianismo), em modo de exposição ou comentário, 
como a Catena Áurea de São Tomás de Aquino, do século XIII.  

7
 O Diurnal encontra-se atualmente na Biblioteca Universitária de Santiago. Este manuscrito consta de 300 fólios e foi 

copiado por Pedro e iluminado por Fructuoso em 1055. Possui ilustrações que ocupam uma página inteira, como o 
labirinto, onde se lê Ferdinandi regis sum líber necnon et Sanciae reginae. Nas iniciais mesclam-se formas animais e 
vegetais, segundo a produção moçárabe.   

8
 Este Manuscrito encontra-se na Universidade de Salamanca e foi copiado por Christophorus em 1059. Formado por 187 

fólios, possui várias iniciais iluminadas com entrelaços e motivos zoomórficos de grande fantasia.  
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Tamarón em 1037, cinco anos após seu casamento com Sancha. Desse modo, não apenas 

a presença da rainha com um sentido de responsabilidade política muito afim ao de seu 

marido foi de grande importância como mediadora entre o rei navarro e o povo de Leão, 

mas também os encargos artísticos realizados pelo casal real.  

O empreendimento grandioso de doações por Fernando I exigiu proporcionais 

investimentos financeiros, os quais provieram principalmente dos lucros obtidos com as 

chamadas guerras de Reconquista caracterizadas pela retomada de territórios da 

Península Ibérica que haviam sido dominados pelos muçulmanos desde o século VIII. Em 

especial a partir de 1055 são empregadas várias campanhas militares por Fernando I, as 

quais não se limitavam ao âmbito religioso, pois ao mesmo tempo significavam a 

retomada de um território rico e que se mostrava extremamente próspero durante o 

domínio muçulmano. Algumas destas campanhas eram expedições de saques e outras de 

conquista de territórios, mas havia um regime que garantia uma relação pacífica, o 

regime de parias - tributos pagos pelas taifas muçulmanas aos reinos cristãos do norte da 

península nos anos seguintes à desintegração do Califado de Córdoba em 10319. Tal 

tributo tomou formas diversas: moedas, metais preciosos, joalheria, têxteis e marfins.10 

Os lucros obtidos pelas parias proporcionaram o desenvolvimento político e econômicos 

dos reinos cristãos espanhóis, financiaram em parte o avanço bélico durante o 

movimento de Reconquista, como também foi utilizado para empreender objetos 

artísticos ao permitir, por exemplo, o pagamento na corte de Leão dos melhores ourives 

românicos europeus.  

Algumas das doações do casal real auxiliaram igualmente no fortalecimento das 

relações com a ordem de Cluny, iniciadas pelo pai de Fernando I, Sancho III, o Maior 

(1004-1035), o qual deu inicio a uma verdadeira abertura para o mundo além Pirineus, que 

depois foi continuada por seus filhos e netos. No final do século XI todos os reinos 

cristãos da Península Ibérica já eram regidos por herdeiros diretos deste monarca, os 

                                                        
9
 As taifas localizavam-se em Al-Andalus, nome dado ao território ao sul da Península Ibérica conquistado pelos 

muçulmanos. Al-Andalus constituiu-se como emirado entre 756 e 929, e como califado entre 929 e 1031, sendo, 
posteriormente fragmentado em taifas, após um período de instabilidades e guerra civil que levou o califado de Córdoba ao 
colapso.   

10
 Para maiores informações sobre as guerras de Reconquista e o regime de parias, ver o artigo de FLETCHER, R.A. 

Reconquest and Crusade in Spain. Transactions of the Royal Historical Society, v. 37, série 5, p. 31-47, 1987. 
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quais proporcionaram uma aceleração no desenvolvimento cultural, pois até então estes 

territórios hispânicos mantinham em vigor a cultura hispano-visigoda e permaneciam 

isolados das mudanças introduzidas pelo renascimento carolíngio.   

Este processo de intercâmbio cultural com outras localidades ocidentais européias 

modificou alguns costumes, em especial no âmbito religioso e cultural, como as primeiras 

manifestações do estilo românico11. Com o contato mais intenso com Cluny houve na 

Espanha cristã a expansão da regra beneditina e os monges cluniacenses inicialmente 

assumiram papel de amigos conselheiros que propiciavam o ânimo régio para a 

renovação. Posteriormente, no reinado de Afonso VI, filho de Fernando I, estes monges 

tornaram-se protagonistas das mudanças, situados a frente das principais comunidades 

do reino e ocupando importantes cargos da igreja. O intercâmbio cultural também 

determinou a gradual substituição da liturgia visigótica pela romana, bem como a 

utilização da letra carolíngia em detrimento da letra visigótica. Em contrapartida, as 

doações custearam grande parte das importantes obras que transformam Cluny num dos 

conjuntos arquitetônicos mais importantes da Europa românica. 

Além disso, a ordem de Cluny assumiu o papel de mediadora entre o rei de Leão e 

Castela e o Império Otoniano, outra via importante de intercâmbios artísticos e culturais. 

O contato com outras regiões influenciou o reinado de Fernando I, o qual, após reunir boa 

parte dos reinos cristãos peninsulares, exprimia em suas pretensões imperiais o imitar de 

práticas carolíngias e otonianas, como a encomenda de códices luxuosos para sua 

câmara. Desde o século X vinha iluminando-se na Centroeuropa códices especialmente 

luxuosos para os sucessores de Carlos Magno e retratos imperiais na Alemanha para 

monarcas da dinastia otoniana.  

Deste modo, assinalava-se no encargo do Beatus de Fernando I e Sancha uma 

importância mais do que artística e religiosa, de modo que reafirmava seu poder 

enquanto rei de Leão e manifestava sua riqueza e autoridade.  

A data de encomenda deste manuscrito luxuoso não era casual. Alfonso III 

encomendou a Cruz da Vitória em 908 para doá-la à igreja de São Salvador, em Oviedo, 

                                                        
11

 Para maiores informações sobre o intercâmbio cultural entre Espanha e outras localidades durante a Idade Média, ver, 
entre outros, o artigo de SILVEIRA, Aline Dias da. Europeização e/ou Africanização da Espanha Medieval: Diversidade e 
unidade cultural européia em debate. Revista de História, v. 28, n.2, p.645-658, 2009. 
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exatamente cem anos depois de Alfonso II ter doado a Cruz dos anjos como relíquia à 

esta mesma igreja. E em 1047 completava-se dez anos que Fernando I fora coroado na 

catedral de Leão, após a morte de seu cunhado em campo de batalha. Seria como um 

objeto de comemoração à sua conquista, ao seu triunfo enquanto rei, sendo o Beatus um 

manuscrito apropriado por conter a temática da vitória maior, a do bem contra o mal 

expressa no Apocalipse.  Livro este considerado o mais imagético das Escrituras, o que 

justifica o grande número de miniaturas que traçam uma narração gráfica paralela e 

dialogante com o texto, além de fortificar a beleza do manuscrito e destacá-lo de outros 

códices.  

O próprio texto do Apocalipse compreendia grande importância no contexto da 

Península Ibérica a partir das fontes eclesiásticas normativas: o IV Concílio de Toledo, 

realizado em 633, prescrevia no Cânone XVII sua leitura obrigatória desde a Páscoa até 

Pentecostes; e outros cânones conciliares da época visigoda, que ainda estavam em plena 

vigência na Alta Idade Média, também incluíam sua leitura na liturgia hispânica (ESCOLAR, 

1996, p101). Mas já desde o século III eram frequentes os comentários ao Apocalipse, 

como os de Victorino de Pettau e os de Ticônio, no século IV, entre outros. A importância 

crescente do livro do Apocalipse, ao longo da Idade Média, apresenta-se como um dos 

motivos para a execução dos Beatus.  

Além disso, cabe sublinhar que, durante toda a obra, Beato insiste no tema da 

pregação, revelando a importância da obra como material teológico de apoio à liturgia. 

No entanto, havia outro fator que influenciara na realização de tal obra: o milenarismo. 

Em sentido estrito, tratava-se de uma doutrina originada a partir de uma interpretação 

literal do capítulo vinte do Apocalipse, versículos um a seis12, onde se afirmava a vinda de 

um período de mil anos em que reinaria a paz e que logo depois o mal seria libertado por 

                                                        
12

 “1. Vi então um Anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do Abismo e uma grande corrente. 2. Ele agarrou o Dragão, 
a antiga Serpente – que é o Diabo, Satanás – acorrentou-o por mil anos 3. e o atirou dentro do Abismo, fechando-o e 
lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os mil anos estivessem terminados. Depois disso, 
ele deverá ser solto por um pouco tempo. 4. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado poder de julgar. Vi 
também as almas daqueles que foram decapitados por causa do Testemunho de Jesus e da Palavra de Deus, e dos que não 
tinham adorado a Besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão: eles voltaram à vida e 
reinaram com Cristo durante mil anos. 5. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos mil anos. Esta é 
a primeira ressurreição. 6. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição! Sobre este a segunda morte não tem 
poder; eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante mil anos.” BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém. Editora 
Paulus. São Paulo, 2010.  
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um breve período, antes do fim dos tempos. Beato afirmava que a data específica para o 

fim do mundo era o ano 800, tema explorado no capítulo IV dos Beatus (ECHEGARAY, 

2006, p.22).  

No entanto, a idéia de que o fim do mundo estaria diretamente ligado à produção 

das cópias do Beatus de Liébana é questionada por muitos autores, como Jean-Claude 

Bonne, visto que todas as cópias de que se tem notícia são posteriores ao ano 800, 

chegando até o século XIII. Assim, outro elemento passa a destacar-se como 

impulsionador das cópias, principalmente em se tratando do Beatus de Fernando I e 

Sancha: a beleza estética e a riqueza das imagens.  

Em razão de demonstrar a riqueza do casal real, o códice deveria ser tão rico 

quanto, o que influiu consideravelmente no caráter ornamental da obra, seja, por 

exemplo, na feitura minuciosa de elementos ou no abundante uso de ouro e cores nas 

miniaturas. Este Beatus soma um total de cento e quatorze miniaturas, muitas ocupando 

a página inteira, e outras, duas páginas. A maioria com o “fundo” dividido em bandas 

horizontais de cores intensas e de grande luminosidade. 

O valor estético da cor, bem como de outros elementos no medievo, pode ser 

pensado como inerente ao objeto, ao mundo, que se revela na vida, no uso cotidiano, 

como para Hugo de São Vítor que louva a cor verde como a mais bela de todas, símbolo 

da primavera.  

São os elementos do mundo visível e material que se apresentam como um modo 

de exprimir o invisível. A materialidade das imagens, suas formas figurativas e cores não 

se associam à imitatio, não buscam representar uma realidade visível, mas tornam-se 

meio de transcender esta realidade para outra, aquela de maior importância e perfeição. 

Desse modo, a experiência estética transfigura-se em fruição do divino e o ser é tão mais 

perfeito quanto maior o grau de beleza que possuir. Para Santo Agostinho a beleza das 

coisas concretas revela a Deus, pois se são belas as coisas que fez, quão mais belo será 

Quem as fez. 

Portanto, para que o Beatus exprimisse enquanto obra grande prestígio religioso e 

social, era preciso que fosse belo e de grande valor, coerente com suas finalidades e 

digno de Deus, a quem ele se destinava em seu mais alto grau.  A cor aparece neste 
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manuscrito como um elemento de beleza e honra, muitas vezes associada à física e a 

metafísica da luz e, deste modo, como um meio de relação entre o homem e o divino. 

“Para la teología medieval, en efecto, la luz es la única parte del mondo sensible que es a su 

vez visible e inmaterial. Es visibilidad de lo inefable y, como tal, emanación de Dios” 

(PASTOUREAU, 2006, p.147). De mesmo modo, a cor também é luz, claridade, calor e sol, 

no medievo ela não é pensada inicialmente enquanto matéria. Alguns teólogos 

estabelecem relação entre as palavras color e calor, como Isidoro de Sevilha nas 

Etimologias “Los colores (colores) se llaman así porque nacen del calor (calore) del fuego o 

bien del sol”. (PASTOUREAU, 2006, p.150).   

Nota-se que a cor é um elemento marcante e importante nas miniaturas do Beatus 

de Fernando I e Sancha. Segundo Hipólito Escolar (1996, p.106), nos manuscritos 

moçárabes “[...] El color tiene un gran protagonismo: llena los fondos, a veces divididos en 

franjas, anima los trajes y los rostros y reina en los motivos decorativos.”. Como se pode 

perceber no fólio 46, em que as faixas de fundo auxiliam na narrativa e as cores que em 

grande quantidade refletem uma luminosidade surpreendente.  
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Figura 1. Fólio 46. Visão do Ancião de cabelos brancos. Imagem referente ao Apocalipse I, 10-20. Fonte: 
www.bne.es 
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Outro elemento ornamental muito utilizado neste manuscrito, que faz dele 

caracteristicamente distinto de outros Beatus, é o uso abundante de ouro. Bem como as 

cores, o ouro é matéria e luz, além de possuir um status particular, pois participa da 

simbologia dos metais, sendo calor, peso e densidade. Numa escala medieval de 

materiais, o ouro é inferior apenas às pedras preciosas, mas muitas vezes à elas associa-se 

para orquestrar um jogo de cores e de luzes, como mediações entre um mundo celeste e 

um mundo terrestre. O ouro assume função artística, estética, bem como litúrgica e 

política, uma vez que permite à Igreja ou ao seu detentor afirmar seu poder, sua 

autoridade.  

Um exemplo destas relações funcionais apresenta-se na imagem do fólio 7, um 

labirinto que carrega a dedicatória  aos reis Fernando I e Sancha de Leão e Castela (ver 

figura 2).   

                  

Figura 2. Fólio 7, Labirinto, detalhe da dedicatória e detalhe da representação do camafeu (c). 
Fonte: www.bne.es 
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[...] tales laberintos con exlibris fueron frecuentes solo en los códices hispanos, y 
no se hicieron en Centroeuropa, pero la decoración de éste sobrepasa todo lo 
que se encuentra en otras combinaciones de letras similares, no solo por la 
riqueza ya la habilidad en el empleo de los tonos del oro y colores para producir 
el efecto de ajedrezado del fondo, sino por la utilización de camafeos figurados 
en el encuadramiento, que parece recordar los símbolos imperiales 
centroeuropeus. (MARIANA, 2006, p. 47)  

 

Portanto, não apenas o uso de ouro e o cuidado na execução tornam-se elementos 

de prestígio, como também a presença da representação de seis camafeus, possível 

referência a uma tradição da Antiguidade como símbolo imperial que aqui aparecem, não 

ao acaso, ao ecoar em simbolismo com a dedicatória dos reis. Estabelece-se, assim, uma 

clara relação de valor e intencionalidade entre a ornamentação, o objeto e os doadores.  

Outro fólio de grande riqueza é o de número 6, com a letra Alfa (ver figura 3), em 

que tanto a figura como os ornamentos são realizados com extremo cuidado e percebe-

se a intensificação da função primeira da ornamentação, seja enquanto forma ou cor, de 

embelezar a imagem e honrá-la, uma vez que se trata da primeira imagem do manuscrito 

e de uma temática tão importante com uma dupla alusão a Deus, pela representação do 

alfa e ômega (primeira e última letra do alfabeto grego) 13 e pela presença de Cristo sobre 

o Alfa, o que transpõe para Cristo uma qualidade de Deus, princípio e fim de todas as 

coisas.   

 

                                                        
13

 No livro do Apocalipse há vários momentos de referência a estas letras, como no Ap. 22, 13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o 
Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim. 
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Figura 3. Fólio 6, letra Alfa e detalhe do entrelaço em ouro e a cor púrpura. Fonte: www.bne.es 

 

Ao fundo da imagem há um predomínio de um tom arroxeado ou púrpura, 

também símbolo de seu caráter imperial. Segundo a tradição romana, esta cor 

corresponderia ao imperador celeste ou terrestre por ser um pigmento muito caro e 

difícil de ser produzido, a partir da mucosa de um molusco. O pigmento aparentava como 

transparente e quando em exposição ao sol, tornava-se púrpura, o que também expressa 

outros simbolismos de revelação e pureza caros à cultura cristã. Os imperadores 

Otonianos recuperaram essa tradição e posteriormente também o rei de Leão, 

provavelmente pelo intermédio otoniano e pelos contatos que havia estabelecido com 

Cluny.   

O uso da cor púrpura mais como cor do que material, juntamente com a 

monumentalidade da letra Alfa e os entrelaços em ouro enriquecem a imagem e reforçam 

a superioridade de Fernando I, bem como diferencia este de outros Beatus monásticos.  

Diante do exposto, nota-se que a grande profusão de cores, os entrelaços de 

feitura minuciosa, o uso abundante de ouro e a presença da cor púrpura e da 

representação de camafeus, elementos estes que compõem o Beatus de Fernando I e 
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Sancha, conferem valor não apenas à imagem e ao objeto ao qual pertencem, mas 

também se tornam símbolos de status, de posição e prestígio para os comitentes. Sobre 

este Beatus, afirma Yarza Luaces (2006, p.77) “(...) sin duda sería una obra de prestigio 

que enlazaba con el deseo de ofrecer una imagen leonesa a sus súbditos y a su iglesia”. 

Uma obra que celebra o comprometimento de Fernando I para com a formação e 

desenvolvimento de seu reino, em especial da própria cidade de Leão, a qual almejou 

tornar-se num dos maiores centros de mecenato artístico da Península Ibérica por onde 

passariam os peregrinos à caminho do Santuário de Santiago de Compostela. Não apenas 

a cidade, mas as obras em que nela se ostentavam, transformava-se num símbolo de 

autoridade.  
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