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O PAZO DE BALTAR.

 Este edifico singular se atopa na parroquia de Santa María la
Mayor do Val.

 O Pazo de Baltar comprende un conxunto de edificios de
diversas épocas , sendo a construción máis antiga do século XVI.

 O seu fundador dou don Juan Pardo de Lago (ou de Andrade) e
Montenegro, que casou con dona Catalina de Andrade.

 Este Pazo pasou a formar parte das propiedades da casa dos
Marqueses de San Sadurniño.

 A derradeira Marquesa de San Sadurniño, dona María de la
Natividad Quindós e Villarroel, non tivo descendencia, doando o
Pazo de Baltar ós pais misioneiros do Sagrado Corazón de María,
que no ano 1914 construíron un mosteiro novo sobre os seus
cimentos.

 Na actualidade pertence ós “Hermanos Claretianos”.



O PAZO DE BALTAR.

 Os propietarios deste Pazo foron
vinculándose, case exclusivamente a
través de alianzas matrimoniais, cos
apelidos máis ilustres da nobreza da
zona: os Lago, os Lanzós, os Tenreiro, os
Pardo de Lama, os Maldonado, os Cora,
os Moscoso e un longo etcétera. Todos
estos enlaces deixaron a súa pegada nos
seus escudos de armas.



 Ilustracións: Eva Merlán, en Narón unha
historia ilustrada.



CAPELA DO PAZO DE 

BALTAR.



O PAZO DE BALTAR.

 A fachada da súa
capela presenta
un antigo escudo,
bastante
desgastado.



O PAZO DE BALTAR.

 Na fachada do Pazo, que
sufríu moitas
modificacións, existe
outro escudo moi
parecido ó anterior,
pero que parece de
mármore branco. Está
flanqueado por dúas
columniñas torneadas.
Leva tamén o retrato de
Don Juan Pardo de Lago
que parece de factura
máis antiga posto que
está realizado sobre
pedra de granito.



O PAZO DE BALTAR.

 No interior da capela existen dous
monumentos funerarios ocupados por don
Fernando de Andrade e a súa esposa dona
Inés de Castro y Lanzós, fundadores do
vínculo de San Sadurniño, que foron
trasladados alí no século XVIII polo Marqués
de San Sadurniño.

 A única decoración que presentan estos
arcóns son uns escudos no seu lateral labrados
en pedra de granito.



O PAZO DE BALTAR.

 Outro elemento
importante deste
conxunto
monumental é a
fonte barroca que
adorna o seu xardín
que garda un
enorme valor
estilístico.


