Os Marqueses de San Sadurniño e o Papa Pío X
En 1908 a moi católica Marquesa de San Sadurniño vivirá unha xornada inesquecíbel. O día
14 de novembro de 1908 o Papa Pío X recibe aos Duques da Conquista en audiencia privada no
Vaticano. O acontecemento prodúcese co galo dos actos conmemorativos do Xubileu do Papa
ao que asistirán representacións de numerosos países do mundo. O Rei Alfonso XIII decide que
sexa Francisco de Asís, Marqués de San Sadurniño, Duque da Conquista e o político
conservador Gabriel Maura os que representen a monarquía española no evento.

Está previsto un apretado programa de actos con representación de varios países do
mundo. Este é o programa segundo o diario “La correspondencia gallega· (6/11/08)

O día 14 de novembro será un día de gloria para o Duque da Conquista consorte, quen lerá
diante do Papa a mensaxe de felicitación da familia real española. Ao remate do acto, Pío X
outórgalle unha audiencia privada aos Duques da Conquista e Marqueses de San Sadurniño. O
diario “El eco de Galicia” da conta dos actos celebrados nese día pola delegación española,
presidida polo Duque:

Quizais fora o momento nos que os moi monárquicos, conservadores e católicos Natividad
Guindós e Francisco de Asís, matinen poñer en marcha toda unha serie de iniciativas de
promoción e propaganda da fe católica. De feito, nos vindeiros anos os Duques da Conquista
amosarán dabondo o seu compromiso confesional: Cesión do Pazo de Baltar aos claretianos.
(1910), anfitrións do Nuncio do Papa (1915); Monumento ao Sagrado Corazón no Cerro dos
Ángeles (1919) e xardíns do Pazo (1920), restauración da igrexa de San Sadurniño (1927) ou
cesión do Pazo da Marquesa á Congregación de Cristo Rey (1953), entre outras moitas achegas
a todas as iniciativas de carácter relixioso, grandes ou pequenas, que se celebraban na
contorna de San Sadurniño.

