
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-474

Clasificación Genérica Documentos e publicacións; Libros relixiosos

Objeto/Documento Libro

Título Confirmación del Rey D. Felipe IV de la transacción que se hizo entre
(...) caballeros de la Orden de Santiago (...)

Materia/Soporte Pergameo [Papel. Pergamiño (cubertas)]

Técnica Manuscrito
Selo

Dimensiones Longo = 21,50 cm2; Altura = 31 cm2

Descripción Confirmación do rei Filipe IV da transacción efectuada por dous altos
dirixentes membros da Orde de cabalería de Santiago. Consta de 22
follas manuscritas con cuberta de pergamiño e portada a dobre tinta
(negra e vermella) onde se sintetiza o contido do documento. No
bordo superior, lixeiramente centrado e superposto ás liñas que
enmarcan o texto, aparece "Nº 29", probablemente escrito con
posterioridade para facer referencia ao lugar que ocupaba o seu
asento documental dentro das causas xudiciais. Contén ao final a
sinatura manuscrita do monarca e o seu selo de placa.

Inscripciones/Leyendas Selo
[Selo de placa do rei Felipe IV ó final do documento xunto á sinatura
do mesmo.]

Datación 22/08/1660

Contexto Cultural/Estilo Barroco [Reinado de Felipe IV]

Lugar de Producción/Ceca Madrid (m) (Area Metropolitana de Madrid (comarca), Madrid
<(provincia)>)

Uso/función Documento de transación que reflicte o preito de demanda da
totalidade da dote interposto por D. Pedro Fernández del Campo ante
D. Diego de Salvatierra, irmá da súa muller, Dª Teresa de Salvatierra.

Descriptores Onomásticos D. Pedro Fernández del Campo y Angulo
D. Diego de Salvatierra y del Burgo Cava
Dª Teresa Salvatierra

Historia del Objeto <EXPOSICIÓNS>: Un museo en crecemento. Adquisicións 1996-
2001 Museo das Peregrinacións e de Santiago. 17 de decembro de
2001 ao 5 de maio de 2002.

Clasificación Razonada Trátase dun documento relativo ao preito mantido entre dous
cabaleiros da Orde de Santiago, D. Diego de Salvatierra y del Burgo,
rexidor da cidade de Salamanca, entre outros cargos, e D. Pedro
Fernández del Campo y Angulo, pertencente ao "Consejo de su
Majestad" como Secretario e Oficial Maior do Despacho Universal e
casado con Dª Teresa de Salvatierra, irmá do anterior. A disputa
establécese pola dote de 20.000 ducados e dous xuros prometida
polo pai da súa muller por non cumprir coa totalidade do pactado polo
que, trala morte do seu proxenitor, interpón este preito de
reclamación.

Os Salvatierra eran cabaleiros da Orde de Santiago e ocupaban



cargos importantes tanto no ámbito do concello como na casa do Rei.
Eran rexedores da cidade de Salamanca e administradores dos
impostos de Millóns e alcabalas, así como se encargaban da
Superintendencia doutras rendas reais.

Pola súa parte, D. Pedro Fernández del Campo pertencía tamén á
Orde de Santiago polo que este documento constitúe tamén un dos
múltiples testemuños do peso político e económico que posuíron os
membros desta Orde de Cabalería.

Forma de Ingreso Depósito por compra. Tenteo

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia

Fecha de Ingreso 11/07/2001

Catalogación Pesquera Vaquero, Mª Isabel



 



 


