St. Benin d’Azy
Het ontstaan van het dorp, dat is vernoemd naar Saint Benigne, een martelaar onder keizer Marcus
Aurelius, gaat terug naar de gallisch-romeinse tijd.
De inwoners zijn de Bénignais.
St. Benin heeft maar liefst twee château’s;
Chateau du vieil-Azy
Het kasteel werd gebouwd aan het eind van de
14e eeuw. Van het eerste bouwsel (door Gilbert
St. Piere) is slechts een toren over.
In 1722 werd een deel van het middeleeuwse
kasteel (door Michel de Las) afgebroken om een
nieuwe vleugel aan te bouwen.
In 1795 kocht Léonor Brière d’Azy het kasteel.
Het kwam in handen van de familie Benoistd’Azy, door huwelijk.
Als u de stad uitrijdt in de richting Thianges,
ligt het kasteel aan de vijver.
Manoir de Valotte
Het bolwerk Valotte viel in de 16 e eeuw toe aan
Olivier de Chastellux. Na zijn dood, in 1685,
verkocht zijn weduwe het aan Esme de Las.
Zowel het bolwerk als het kasteel bleven in de familie de Las tot de laatste erfgename, Louise, in 1771
trouwde met haar neef Emmanuel du Bourg.
In 1794 werd Valotte verkocht aan de Parijse notaris Péan
de St. Gilles, die het op zijn beurt weer doorverkocht aan
Léonor Brière, eigenaar van de smederij die zich bezig hield
met industrie- en landbouwexperimenten.
In 1823 realiseerde hij met succes de kruising tussen de
rundersoorten Durham en Charolais.
Fontein van St. Denis
De fontein wordt beschermd door een stenen bouwsel.
Zoals zoveel fonteinen in de Nièvre is deze opgedragen aan
een heilige, St. Denis, de eerste bisschop van Parijs.
Bij besluit werd hij gemarteld en onthoofd, samen met twee
kameraden. Na zijn onthoofding, liep hij, met zijn hoofd
tussen zijn handen, naar zijn laatste rustplaats. Maar ook
daarna vinden er nog wonderen plaats in zijn naam.
De kerk van St. Benigne werd gebouwd in 1836, in neo klassieke stijl. De kapellen zijn aangebouwd in
1867.

