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HISTORIA E CURIOSIDADES

Para falar de Cedeira comezamos polo Monte 
Mirallo (mal chamado Penide, xa que este tan só 
é unha parte do mesmo), que abrangue non só 
a nosa parroquia se non que a une a Trasmañó, 
Cabeiro e Negros, chegando até Chapela e 
Candeán. Este monte abasteceu durante 
xeracións de toxo e fento (para o batume) e 
de madeira e piñas (para cociñar e quentar 
o fogar). Nel tamén tivo grande importancia 
a extracción do granito, que chegou a ser 
empregado non só para uso local se non tamén 
comercial, como o demostra a súa presenza 
na Exposición Rexional de 1880 baixo o nome 
granito de Cedeira. Aquí atopamos catalogadas 
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39 mámoas do Neolítico (5.000 ao 3.000 a. C.). 
En Cedeira contamos coa mámoa da Poza da 
Lagoa e a de Coto Fenteira. Existían dúas máis 
en Coto do Corno pero foron destruídas en 2005 
durante as tarefas de limpeza nas inmediacións 
das liñas de alta tensión. 

Tamén atopamos restos da Idade de Bronce 
(1.800-700 a. C.), coma machadas e restos 
cerámicos de varios asentamentos. Desta época 
tamén serían os petróglifos; destacan os de Coto 
do Corno e os de Coto Fenteira. Curiosamente, 
este último punto é o máis visitado de Cedeira, 
pero non pola súa riqueza arqueolóxica, se non 
porque en 2015, Francisco Peixoto (natural de 
Trasmañó), colocou un banco con vistas á ría. 
Os motivos representados nestes gravados son 
a figura dun cervo, combinacións circulares, 
coviñas e muíños naviculares.

Da Idade de Ferro deixa constancia o Castro de 
Negros. Neste punto recentemente se atopou un 
betilo, obxecto relixioso de orixe púnico datado 
no S. IV ou V a. C., que confirma o comercio con 
aquel pobo do Mediterráneo.

Máis abaixo, achegámonos ao mar e ao barrio da 
Portela onde se descubriu unha villae romana. 
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Damos un salto no tempo até o século XVI, 
concretamente en 1581. Entón Cedeira é coto e 
freguesía de Redondela, pertencendo ao dominio 
do Bispado de Tui, agás o Igrexario e Canabal que son 
dominio do Convento de Santa Clara de Pontevedra. 
Nun documento de 1586 atopamos os límites de 
Cedeira naquel momento: Río Maior, Lagoa dos 
seus Leiros (Lagoa de Zedreiros), as tres fontes de 
Pinede, Cruz da laxe de Pinede, Fonte do Hursedo 
(ou Fonte de Fernán Mallo), Fonte Adán, Fonte do 
Castro, Rego da fonte Adán, Río do Castro, Porto 
das Perón, Río de Lamas, Río dos Peróns, Padrón de 
Frian (Campo de Vasco González), marco da Rañada 
(na Vega da Rañada), a porta de Juan de Galicia, 
Canto del Río do Prado do Ameeiro (din as Ameixiras), 

Petróglifo no Coto do Corno.
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marco da Rabadeira, muíño de Maria González de 
Ovello, marco de Canabal, fonte do Canabal, fonte de 
Cascoña, a Acova do ouro do Outide, fonte de Riande, 
Area de Rande e Fonte do Rial. 

Por mor da desamortización de Felipe II (1589) 
producirase a separación de Redondela. Cedeira foi 
entregada co seu porto e 68 veciños ao absentista 
italiano Giacomo de Berdi, quen a vendeu por 1.100 
ducados ao bacharel Álvaro Prego de Montaos. 
Despois pasaría a mans do Alguacil Maior Lope 
Osorio e este vendeullo a Gerónimo Sarabia, fillo 
de Diego Pereira de Pontevedra e considerado o 
primeiro Señor Xurisdicional de Cedeira, sendo 
Rexedor de Vigo (1606-1615). 

A Gerónimo sucederíano a súa filla Leonor 
Pereira e Sarabiaz e o seu neto José García de 
Portillo, quen cambiará até os nosos días a paisaxe 
de Cedeira, porque en 1681 acomete a construción 
da Casa do Corredor. A partir deste intre esta será a 
mansión dos sucesivos Señores de Cedeira. No XIX 
sería mercada e reformada por Manuel Bárcena y 
Franco, quen foi alcalde de Vigo, fundador da Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Vigo, primeiro 
presidente da Cámara de Comercio de Vigo e 
Senador pola provincia de Pontevedra en seis 
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ocasións. Por Real despacho do 3 de xaneiro de 
1891 a Raíña rexente concédelle o título de Conde 
de Torrecedeira, pasando a casa a chamarse Pazo 
de Torrecedeira.

Tras o falecemento de José García Portillo en 
1686, o coto de Cedeira pasaría a mans dos 
Pestaña, familia fidalga procedente do Bierzo. Do 
primeiro señor tan só coñecemos o nome, Joseph 
Pestaña Lamas. O seu fillo e sucesor, Blas Fernando 
Pestaña y Lamas, era capitán de Granadeiros e 
Gobernador Interino da Praza de Vigo. Nesta 
época, Cedeira aparece como un señorío baixo o 
dominio do bispado de Santiago, pero a xustiza 
era impartida polo xuíz de Redondela. Segue a liña 
o neto, Juan Francisco de Pestaña y Chamucero, 
gobernador da provincia peruana de Tucumán. En 
1757 pasa a presidir la Audiencia de Charcas (Alto 
Perú, actual Bolivia) e faleceu nunha expedición 
polo Mato Grosso (Brasil), cara ao ano 1770. 
O señorío pasaría sucesivamente a Francisco 
Pestaña e a Juan Cayetano del Manzano Pestaña 
e Chumacero, quen era señor de Cedeira en 1778 
pero residía en Albunquerque (Extremadura).

 O 14 de febreiro de 1782, o provisor eclesiástico 
tudense separa Negros e Quintela de Cedeira 
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creando dúas novas parroquias. Para facernos 
unha idea do que era a parroquia de Santo Andrés 
de Cedeira por aqueles tempos, citar que nun 
censo de 1799 contaba con 170 veciños. 

Dez anos despois ten lugar a Guerra de 
Independencia contra os franceses. No libro da 
parroquia de Santo André de Cedeira recóllese o 
asasinato de cinco persoas aos que se lle engadirían 
dúas máis anotadas no libro Santiago Apóstolo de 
Redondela. Librámonos da presenza dos franceses 
despois da crucial batalla de Pontesampaio, 
onde uns dos heroes sería John O’ Dogherty 
Brown, descendente da nobreza irlandesa. Dado 
a dificultade da pronunciación do seu nome era 
coñecido como Juan do Ghuerto. Estaba destinado 
no Apostadeiro de Carabineiros da Portela, como 
alférez de navío e ao mando de tres lanchas con 
canóns encargouse da defensa da ponte romana 
dende a auga.

O novo goberno trouxo en 1812 a abolición do 
réxime señorial e a administración municipal 
do territorio. Créanse daquela os concellos de 
Redondela, Cedeira, Reboreda, Saxamonde e 
Vilavella. Esta división duraría tan só dez anos 
e prodúcese a primeira unificación pasando os 
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anteriores a formar o concello de Redondela. En 
1823 aínda se restauraría o réxime señorial, non 
sendo até 1835 a abolición definitiva dos señoríos 
xurisdicionais, uníndose definitivamente Cedeira, 
Reboreda, Saxamonde e Vilavella ao concello de 
Redondela.

En 1881 inícianse as obras do tramo Redondela-
Pontevedra do ferrocarril. O trazado pola costa 
cambiará a fisiognomía de Cedeira, construíndose 
pontes en Rande, A Regasenda e A Portela, onde 
un túnel dá acceso á estación que estaba localizada 
na parroquia de Redondela.

En 1904 o Bispado fai un arranxo parroquial e 
pasa a pertencer a Vilavella o lugar de Maceira, 
até daquela pertencente a Cedeira. Podería ser 
o final do movementos de marcos de Cedeira, 
que xa minguara no século XVIII coa separación 
de Negros e Quintela, pero recentemente un 
xuízo promovido pola Comunidade de Montes de 
Trasmañó tivo como consecuencia a perda da área 
recreativa da Poza da Lagoa. 

Estamos no período do movemento agrario 
que promove a redención dos foros; é dicir, 
reclámase que a terra sexa para quen a traballa. 
En Cedeira celebrouse en un mitin societario 
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antiforal o 27 de xuño de 1910, que serviría de 
base para a constitución da Sociedade Agraria La 
Unión de Cedeira e a Sociedade Agraria de Rande 
e Cotarelo.

O inicio da Primeira Guerra Mundial en 1914 leva a 
que dous barcos alemáns e un austríaco se refuxien na 
Regasenda durante toda a contenda. Chamábanse 
Gueren, Buda e Cotrena e eran mercantes que 
transportaban seda. Algúns casaron en Redondela 
e até algún houbo que deixou descendencia. En 
agradecemento pola boa acollida a súa banda tocou 
marchas polas rúas de Redondela. 

Escola de nenas. Foto cedida pola familia Alonso Acosta.
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En setembro de 1935, por mor da circulación 
de follas clandestinas alentando aos obreiros a 
que entorpeceran a saída dos excursionistas de 
Juventud de Acción Popular ao mitin de Santiago 
establecéronse fortes medidas de seguridade en 
Vigo. Malia isto ás cinco da madrugada estoupou 
unha bomba á altura da Chicharra levantando 
varios metros de vía. Preto do lugar do suceso 
atopáronse máis artefactos que non estouparon 
e varios cartuchos de dinamita, practicándose 
numerosas detencións. Este sería un dos moitos 
exemplos da escalada de violencia que se estaba 
a vivir en toda España e que remataría co golpe de 
estado militar do xeneral Franco.

A Guerra Civil deixou a súa profunda pegada en 
toda o concello pesares de atoparse lonxe da fronte. 
Prodúcense numerosas detencións, a illa de San 
Simón é convertida en cárcere e varios presos son 
asasinados, deixándose os seus corpos nas cunetas 
para que sexan vistos polas leiteiras e vendedoras 
para que espallen o medo entre a poboación. 
Prodúcese a incautación das sedes e pertenzas 
das sociedades agrarias de Cedeira, Cesantes, 
Chapela, Reboreda, Vilar e O Viso, ademais das 
do Partido Galeguista, Izquierda Republicana e a 
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Casa del Pueblo, que albergaba os locais do Partido 
Comunista e a Agrupación Socialista. A represión dos 
afíns á República materialízase coa suspensión de 
funcionarios-as e mestres-as, a incautación de bens, 
malleiras ou cortes de pelo. Os seguintes anos serán 
de miseria e fame.

Por se todo isto fose pouco en 1941 comeza 
a Segunda Guerra Mundial. Daquela, o vigués 
Eduardo Martínez Alonso organiza a saída de 
refuxiados cara a Portugal dende a Portela coa 
axuda de Faustino. Caso extremo sería o de José 
Otero Sánchez, veciño da Aldea, que estando na 
batalla de Teruel, pasouse aos republicanos e ao 
rematar a contenda fuxiu a Francia. Alí foi feito 
prisioneiro polos nazis, sobrevivindo ao campo de 
exterminio de Auschwitz. Despois da súa liberación 
estableceuse en Burdeos onde faleceu en 1984. 

A construción dun trazado alternativo na liña de 
ferrocarril Vigo-Ourense provocan a construción 
da nova estación no barrio da Portela, que sofre 
uns recheos moi agresivos coa contorna. A 
inauguración da estación terá lugar o 16 de maio 
de 1971. Estas obras provocan a anulación da 
ponte e o túnel da Portela así como do Viaduto de 
Ourense, na parroquia de Redondela.
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O 9 de setembro de 1976 o choque en Rande dun 
tren de pasaxeiros e unha locomotora estremece á 
veciñanza. Un dos vagóns cae por unha pendente 
de 36 metros. O resultado sería de 17 mortos e 
40 feridos. Até a traxedia de Angrois, acaecida 
en 2013, tería a triste honra de ser o accidente de 
ferrocarril máis grave sucedido en Galicia.

Coa chegada da democracia ábrese unha época 
de reivindicacións e en maio de 1977 o veciño de 
Cedeira, Clemente Fernández Sáa, atópase entre 
os detidos nunha mobilización en Santiago de 
obxectores de conciencia. Eran os inicios dunhas 
protestas que levarían á supresión do servizo 
militar varias décadas despois. 

A Portela, obras da estación. Arquivo Deputación de Pontevedra.
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 Ao ano seguinte aconteceu unha traxedia con final 
feliz. Tres nenos da parroquia son sorprendidos polo 
tren cando cruzaban polo viaduto de Pontevedra. 
Asustados, saltaron e aínda hoxe resulta abraiante 
que sobreviviran á caída.

Chegan os anos 80 e un escándalo sacude a 
Cedeira. É nomeado párroco Waldo García Romero, 
cura progresista que se nega a confesar e que oficia 
as misas en galego. Unha tolemia naqueles tempos.

Uns aniños despois o soño de todos-as personifícase 
en Juan Freaza, que é agraciado cun premio de 904 
millóns de pesetas na lotería primitiva. Este veciño 
daría o empuxón final para rematar o Centro Social, 
Cultural e Recreativo de Cedeira, inaugurado en 1989. 
Algo da súa sorte lle pasou porque uns anos despois 
repartiu o terceiro premio da Lotería de Nadal en 
participacións de 250 ptas., pagadas a 600.000 ptas., 
sendo un total de 943.200.000 ptas. 

Remataremos a historia cunha voda. A celebrada en 
2002 e que encheu o Pazo de Torrecedeira de famosos, 
saíndo Cedeira nas revistas e programas do corazón.

A Batalla de Rande, 1702
A Flota de Indias chegou ás nosas costas cargada 

con metais preciosos e valiosas mercadorías 
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procedentes de América. Estaba formada por 
18 galeóns escoltados por 24 navíos e fragatas 
franceses. Alertados da presenza da frota anglo-
holandesa deciden refuxiarse na Enseada de San 
Simón e descargar os barcos. Cando o inimigo 
chegou á ría eludiu as baterías de Vigo pasando 
preto da costa do Morrazo. Logo, atacou por 
terra o Castelo de Rande e o Corbeiro que tomou 
facilmente. Tan só lles restaba cruzar as cadeas e 
restos de barcos que pechaban o Estreito de Rande, 
para o que cargaron cun navío contra elas. Rotas 
todas as defensas derrotar os barcos españois e 
franceses non lles resultou demasiado complicado. 
Nos seguintes días producíronse saqueos nas 
inmediacións, sendo queimada a Casa do Corredor 
(como comentamos, actual Pazo de Torrecedeira).

Baseándose en que parte da carga non chegou a 
saír dos barcos, nos séculos seguintes serán moitos 
os buscadores do tesouro de Rande que procuren 
fortuna. A cita de tan fabulosas riquezas no libro 
de Jules Verne, 20.000 leguas baixo dos mares, 
contribuíu a alentar o imaxinario colectivo.

Hai poucos anos, por iniciativa da Asociación 
Cultural e Deportiva de Rande, a vella conserveira 
coñecida como a Fábrica do Alemán, converteuse 
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no Meirande, centro de interpretación da Batalla 
de Rande. Este mesmo colectivo conmemora o 
aniversario da batalla cunha recreación histórica 
que vai medrando en cada edición.

 
A Costa. Os barrios da Portela e Rande
O litoral de Cedeira ten dous barrios mariñeiros: 

Rande, con tradicional pesca de baixura, e A 
Portela, onde gaña maior importancia o marisqueo.

Cando anteriormente citabamos o porto de 
Cedeira en 1589 faciamos referencia ao peirao da 
Portela. Tivo grande importancia até mediados do 
século XX debido ao pouco calado do da Ribeira de 
Redondela. Isto provocaba que os barcos grandes 
tiveran que descargar as súas mercadorías na 
Portela para cargalas en gabarras de pouco calado 
que chegaran até a vila. Este sería o motivo polo que 
neste punto se construíu o cuartel dos carabineiros. 

Os primeiros en ver o potencial empresarial 
da costa de Cedeira serían os fomentadores 
cataláns, que constrúen fábricas de salgadura 
na Portela, A Formiga e Rande no século XVIII. 
Pasado o tempo, a de Rande chegará a ser 
mercada en 1944 por Otto Gerdtzen Boyé, quen 
a explota baixo o nome comercial de Conservas 
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Boyé e, como citamos anteriormente, é coñecida 
como a Fábrica do Alemán.

A finais do século XIX establécese en Vigo The Eastern 
Telegraph Company, compañía inglesa encargada da 
instalación do cable para a comunicación telegráfica. 
Nas seguintes décadas a meirande parte dos seus 
traballadores serán veciños de Cesantes, Chapela, 
Redondela e Cedeira, principalmente de Rande. 

Nos anos 20 do pasado século instálanse tres novas 
industrias. Na Portela, a Electro Metalúrgica Gallega, 
que posteriormente trocaría o seu nome polos de 
Fundición Santa Elena e, en 1946, Industria Metalífera 
Española (IME S. A.). E en Rande, as outras dúas, a 
Compañía Azufrera del Noroeste, fábrica de xofre, e 
Vidriera Gallega, produtora de vidro. 

En 1960 iníciase, tamén en Rande, a construción 
do cargadoiro de mineral de Minero-Siderúrgica de 

Mariscadoras. Foto cedida por Manuela Rodríguez.
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Ponferrada S. A. Empregábase para embarcar ferro, 
que chegaba por tren procedente de Coto Wagner 
(en Ponferrada), e carbón, das minas de Larciana 
e O Bierzo. Estes minerais eran exportados a 
outros países, como Inglaterra e Alemaña. Nos 
últimos anos, o Porto de Vigo pretendía retirar 
a súa estrutura de metal sobre o mar para facer 
novos recheos, pero deu cunha forte oposición na 
defensa da súa conservación.

A última empresa que cabe citar é a de Fernández 
Colmeiro na Portela, que se adicaba á reciclaxe de 
ferro con procedementos químicos para eliminar o 
óxido. Sería tristemente famosa por ser altamente 
contaminante e rematar pechando despois de 
manifestación, peches e folgas dos traballadores.

Igrexa e casas destacadas
A Igrexa de San Andrés de Cedeira ten grande 

importancia dentro da arquitectura relixiosa galega 
porque en 1743 se acometeron unhas obras de 
ampliación que serían contratadas a Fernando 
de Casas e Novoa, que nese momento estaba 
construíndo a Fachada do Obradoiro da Catedral de 
Santiago. No adro atópase o destacado conxunto 
escultórico do Panteón da familia De la Peña, 
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dando acceso ao cemiterio, construído en 1901 por 
iniciativa do párroco José Rodríguez Saavedra, quen 
fundaría unha irmandade para tal fin. 

Temos constancia de que existiron tamén na 
nosa parroquia máis edificios relixiosos hoxe 
desaparecidos. A Ermida de Santa Tareixa de 
Xesús, da que tan só sabemos que a mediados do 
s. XVIII pertencía ao fidalgo D. Fernando de Castro 
e Moscoso. E a Ermida de Nosa Sra. do Socorro, 
que da nome á Punta Socorro e que no s. XVIII era 
propia das monxas xustinianas de Vilavella, o que 
levou a promoverse un preito co párroco de Cedeira 
por causa de estar situada na súa freguesía. 

A finais do século XIX e principios do século XX 
Cedeira convértese no lugar onde fixan a súa primeira 
ou segunda residencia varios empresarios vigueses. 
En moitas delas empregáronse moitos veciños e 
veciñas de Cedeira como criadas, cociñeiras ou 
xornaleiros, as máis das veces polo prato de comida. 
Nestas propiedades tamén destacaban os xardíns, 
con gran variedade de árbores e flores nunha 
época en que a clase traballadora tan só plantaba 
para comer. Algunhas destas casas tiñan azaleas, 
pero cada unha a tiña dunha soa cor determinada: 
vermella, branca, amarela... 
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Tres casas da contorna son obra do arquitecto 
francés Michel Pacewicz. En 1888 inicia a reforma 
da citada Casa do Corredor para convertela no 
Pazo de Torrecedeira; en 1890 constrúe a casa 
de Monterraso; e, en 1917, a Casa Masiell, xa en 
terreos de Redondela. A casa de Monterraso, 
hoxe abandonada, era propiedade de Carmen 
de Andrés García, irmá de Dolores, esposa 
do Conde de Torrecedeira. Dende a estrada 
accédese por unhas escaleiras de pedra que en 
tempos estaban franqueadas por grandes tarros 
con plantas e que dan a un estanque. No outono 
as súas árbores trocan de cor formando un 
conxunto de gran beleza.

A Chicharra. Vida Gallega.
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Outra casa destacada sería a de Gándara, construída 
en 1922, e adicada hoxe á hostalería. A finca onde 
está situada sería dividida en dous, sendo a outra 
metade mercada polo citado veciño agraciado cun 
premio de lotería. Recibe o nome do seu propietario, 
José de la Gándara Sestelo, empresario redondelán 
que realizaba a súa actividade comercial en Vigo, 
onde mercou un almacén de coloniais, fundou 
a conserveira Gándara y Haz e formou parte do 
consello de administración do Banco de Vigo. Nesa 
cidade foi presidente do Círculo Mercantil, da Cámara 
de Comercio e da Xunta do Porto e Ría de Vigo. 

Do outro lado da estrada está a Casa de Fernando 
de Haz de la Gándara. Neto do anterior, dirixiu a 
conserveira e foi pioneiro no tenis, gañando tres 
dos primeiros campionatos galegos deste deporte 
na modalidade de dobres. Adestraba na Casa 
de Gandara que sería a primeira de Redondela 
en contar cun frontón con pista de tenis. A casa 
de Fernando tamén tiña dúas peculiaridades: 
os camiños do seu xardín estaban cubertos de 
cunchas trituradas e probablemente foi a primeira 
do concello con piscina.

Se imos cara a Redondela atopamos a Casa do Cairo, 
datada no século XVIII e debe o nome ao apelido dun 



26

propietario de mediados do século seguinte. O seu 
aspecto actual débese á última reforma realizada nos 
anos 40, na que foi ampliada en altura.

Na mesma marxe, xa en Redondela, atopamos 
dúas grandes propiedades: a de María Arango, 
sobriña do xeneral Rubín, heroe da Guerra de Cuba, 
e Meu Lar. Esta última, era propiedade de Maruja 
Feijoo Alfaya, quen tamén era propietaria do Pazo 
de Pousadouro de Reboreda. Estaba casada con 
Enrique Lorenzo, quen foi fundador da Factoría 
Vulcano e presidente da Deputación de Pontevedra.

Se imos cara a Vigo ao chegar á Regasenda 
podemos ver os restos da Casa de Tapias, 
propietario da fabrica de salga que despois 
sería conserveira de José Otero “Mañas”. Xa en 
Rande, onde hoxe esta o I. S. S. G. A. atopábase 
A Casa das do Ceo, alcume das propietarias, de 
estilo modernista, que en 1944 comezou a ser 
empregada como albergue feminino do Sindicato 
Español Universitario (SEU), para cumprir nas 
vacacións o chamado Servicio Social de la Mujer, 
asistindo mozas de toda España. Máis adiante 
daremos coa Casa Maruxa, construída en 1937 
propiedade de Ponce de León, Gobernador de 
Pontevedra nos anos 40. Precisamente nesta casa 
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aloxouse Carmencita Franco Polo, para veranear 
coas súas amigas que estaban no albergue. Ao ano 
seguinte repetiría acompañada da súa nai, Carmen 
Polo. Entre as dúas casas referidas atopamos 
A Chicharra, tamén de estilo modernista, moi 
popular hai un século pola rodaxe das películas 
Maruxa e Carmiña flor de Galicia. 

Outra gran finca sería o Couto de Canaval con acceso 
dende a rotonda de Vilavella e que antigamente se 
estendía até a Estrada de Cedeira. Era propiedade de 
Fara Mos Figueroa. A súa filla, María Sánchez Mos, 
casaría con José Torrado André, médico, polo que a 
casa tamén é coñecida como A de Torrado. 

Remataremos a nosa viaxe no barrio da Rabadeira 
onde podemos destacar Villa El Castro, mandada 
construír en 1929 por Juan Queimaliños Castro, 
emigrante en Buenos Aires, ou a Casa do Faneco. 

Praia de Rande. Arquivo Pacheco.
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Cruceiros e petos de ánimas
Preto da igrexa de Cedeira, na Raíña, contamos 

cun destacado conxunto etnográfico formado por 
un peto de ánimas, unha fonte con imaxe de San 
Bernardo, un lavadoiro e un cruceiro. Neste último 
podemos ler a data de 1898. Foi restaurado tras ser 
derrubado no 1997 por un camión. Ten un Cristo 
baixo INRI e a Virxe María orando. Por outra banda, 
o peto das ánimas ten inscrito “DEVOCION DE 
JUAN GONZÁLEZ”. Juan González de Xouvea foi 
un benefactor de Cedeira que costearía o cruceiro 
e o peto. No retablo aparece San Antón de Padua 
co neno en brazos e un anxo liberando a unha das 
tres ánimas que están entre as lapas 

O Cruceiro dá nome ao barrio. Foi reparado varias 
veces polos golpes provocados polos vehículos. 
Antigamente tiña a imaxe dun Cristo. 

Cruz do Eido Vello (Aldea): Descuberto no 2003 no 
muro de peche da leira Eido Vello. Un veciño de idade 
avanzada lembra que: - “Esta cruz estaba na entrada 
para sinalizar que alí vivía un monaguillo, ao que lle 
cederan a casa, e máis tarde foi aproveitada para 
construír o muro”. Na miña opinión, este eclesiástico 
podería ser José Rodríguez Rodríguez, coadxutor de 
Cedeira cando menos entre 1914 e 1938. 
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Cristo da Murada (Estrada de Rande): No 
Inventario Municipal de Redondela aparece como 
feito no 1800. Atópase dentro dunha propiedade 
privada por mor da ampliación da estrada, 
anteriormente estaba enriba do muro. Colocada 
en lembranza do accidente dun carruaxe no que 
viaxaba un cura. Na base esta inscrito: “(ilexible)...
POR LO QUE MANDARON PONER ESTA YNSINIA 
D. ITACIO GONZALES Y CONSORTE COMO 
HEREDEROS SUYOS”. 

Peto de Ánimas da Carretera (Estrada Redondela-
Vigo. Privado): Realizado por Manuel Sobrado en 
1940 pola promesa feita por Clementa Carballo 
Cereijo ao librarse o seu fillo de loitar na Guerra Civil. 
Ten dous retablos. No máis alto, aparece Cristo na 
cruz flanqueado pola Virxe María e San Francisco. 
No segundo, unha das catro ánimas é salvada por 
Santo Antón colléndose do cordón do seu hábito.

Cruz (A Portela): Atópase enriba do muro dunha 
propiedade privada preto do peirao da Portela. 

Muíños
Os muíños son construcións nas que se moía o gran, 

principalmente millo, pero tamén trigo e cebada. 
Agás o río Maceiras, que atravesa varias parroquias, 
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en Cedeira o que hai son pequenos regatos, polo que 
son poucos os muíños de canle, nos que a auga entra 
directamente. Abundan máis os de cubo ou os de tipo 
mixto (canle-cubo), nos que a acumulación da auga 
produce a presión necesaria para mover o reducio. 

Aínda que semella un invento recente, as 
primeiras referencias atopadas de muíños en 
Cedeira nos levan ao século XVI, cando nun 
documento de 1562 cítanse o Cocho del Molino e 
os Molinos da Maceira, estes últimos “do dominio 
do Duque de Soutomaior”. Tamén se fala de dous 
muíños que xa daquela estaban desaparecidos: 
“... y conoce el sitio donde hubo dos molinos en un 
riachuelo que está contiguo al cerrado donde el cura 
de esta feligresía tiene la casa rectoral, sin que allí se 
hallen dichos molinos”. 

Na actualidade teño recollidos dezasete muíños, 
algúns xa desaparecidos.

No río Maceiras: 
Muíño do Maceiras ou Muíño dos Cochechos 

(Na Senda do Maceiras): Muíño de canle con dúas 
moas, con vivenda e ponte de acceso, que data 
de 1885. 

Muíño da Lama ou do Castellano (Cño. Fonte da 
Lama): Desaparecido para construír unha casa. 
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No Rego do muíño da Feixa:
Muíño da Feixa (Eira Pedriña): A maleza tan só 

permite comprobar que é de cubo. 
O Rego das Cabras ou Río Maior, separa Cedeira 

de Trasmañó, polo que citarei tamén dous muíños 
situados na marxe daquela parroquia: 

Muíño da Regheira (Camiño das Regueiras / 
Cabanas-Trasmañó): Muíño de canle-cubo. No lintel 
da porta ten a inscrición: “AÑO V.1913.L. C.”. Sen 
tellado e con algunha pedra movida. Tan só visible 
cando rozan a propiedade. É un muíño de herdeiros, 
sendo Ramón Lago o último que o traballou. Un 
pouco máis abaixo, neste mesmo camiño, tamén 
podemos ver un lavadoiro e un túnel que levaba 
auga ao cargadoiro de mineral de Rande. 

Muíño da Xeringa.
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Muíño da Heirensia (Cño. do Can Branco /   Tasmañó): 
En relativo bo estado aínda que medio tapado pola 
maleza. Ten acceso privado dende unha casa. 

Muíño de Cotarelo de Arriba ou Muíño da Lebra 
(Cotarelo de Arriba/Cedeira): Ten pousadoiro. 
Restaurado.  

Muíño de Celso (Cotarelo de Arriba): Muíño de canle 
que ten pousadoiro. Recibe a auga dunha pequena 
presa para que a auga colla máis presión. A levada 
vai soterrada e entra directamente ao inferno. 

Muíño do Río do Longo, do Tío Lino ou da Tía 
Clara (Cotarelo de Arriba): Muíño baixo o cal hai 
un lavadoiro. En bo estado pero sen porta.

Muíño da Rata (A Xeringa-Eido da Rata): Nos anos 50 
aínda moía. Con tellado pero tivo un desprendemento, 
presentando un buraco nunha das esquinas. Ten unha 
cruz sobre a porta. O actual propietario contou que 
recibe o nome do alcume da súa avoa. 

Muíño de Carme ou do Luriñas (A Xeringa): En bo 
estado, con tellado de formigón.

Muíño de Xoán de Corujeiro ou da Estrella (A Xeringa): 
Muíño de canle-cubo cunha levada de tamaño 
considerable. En bo estado, con tellado de formigón. 

Muíño da Xeringa (A Xeringa): É o único de cubo 
deste regato, destacando a altura da levada. Sen 
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tellado pero aínda en bo estado. Ten cando menos 
unha cruz nun lateral da porta. Na outra beira do 
río existen os restos dunha presa.

No Río de Quintán ou Río da Plateira:
Muíño do Xufre (Aldea): Desaparecido. Citado 

na recollida de toponimia realizada polo colectivo 
Trespés por iniciativa do SNL de Redondela. O seu 
nome podería vir por ser empregado na súa última 
etapa para moer o xofre para o seu emprego na 
agricultura, pero inclínome máis porque sexa unha 
alteración do topónimo Rufre.

Muíño do Pozo (Aldea): Tan só se conserva o cubo 
ao ser destruído coa construción da condución da 
auga a Vigo (Senda da auga). 

Muíños do Pardo (Aldea): Conxunto de tres 
muíños de cubo. Chamados así por ser propiedade 
de Ramón Francisco Pardo Ferro, nado na Coruña. 
Membro do Partido Conservador, sería nomeado 
alcalde de Redondela en catro ocasións, a primeira 
delas en febreiro de 1872. Foille outorgada a Cruz 
de Isabel la Católica con distinción de Caballero 
Cubierto ante el Rey.

Destacar a levada destes muíños construída en 
pedra e que supera os douscentos metros.

No Rego da Presa:
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Muíño do Castellano (Cño. do Rego): Muíño do 
que tan só se conserva o cubo e o inferno. Das 
paredes segue en pé a do fondo que é de ladrillo, 
probablemente substituíndo a outras máis antigas 
de pedra. 

Na Poza de Carallás:
Muíño da Cavada Vella (Cño. A Cavada Vella): 

Muíño de herdeiros. Tan só conserva o cubo, o 
inferno e parte das paredes. O máis interesante é a 
levada de pedra, que segue por debaixo do muíño 
internándose na propiedade de Monterraso.

No Rego da Ouriceira:
Muíño das de San Roque (Camiño da Cova de 

Galicia / A Formiga): Muíño con vivenda de dúas 
alturas, probablemente o baixo se empregaría 
como cortello. 

Sendeirismo
A Senda da Auga. Construída en 2007 por 

iniciativa da Mancomunidade de Montes Veciñais 
en Man Común de Redondela. O trazado segue 
o percorrido das tubaxes que abastecen de 
auga a Vigo dende a presa de Eiras, situada en 
Calvos (Fornelos de Montes), atravesando nove 
parroquias de Redondela, entre elas Cedeira. A 
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obra de condución da auga sería levada a cabo 
en 1969. 

O Paseo da Portela. Realizado en madeira en 
2010 pola desembocadura do río Alvedosa. Une o 
barrio da Portela co casco urbano de Redondela. 
Tamén conecta co paseo do río Pexegueiro.

Deporte
Para comezar a falar da historia deportiva de 

Cedeira hai que comezar co fútbol. O primeiro 
equipo sería o Cedeira F. C., que tiña o campo 
de fútbol nos terreos onde se construíu o CEIP 
Cedeira. A principios dos 80 é o momento de máis 
actividade na parroquia. Comeza a celebrarse a 
Marcha ciclista e o Campionato de San Bernardo 
de Fútbol Sala. En 1982, o veciño da Portela José 
Antonio Amoedo Barciela, convértese no primeiro 
redondelán en completar unha maratón. Por si 
isto fora pouco, Manuel Conde funda o club de 
fútbol e fútbol sala Casa Paco, que máis adiante 
será chamado Grupo C. P. 81. Deste equipo sairán 
futbolistas como Pablo Couñago ou Iago Bouzón.

O deportista máis destacado de Cedeira é o atleta 
Antón Amoedo Giménez. Campión galego de 
Maratón en 1998, 2002 e 2003 e de Media Maratón 
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en 1997, sendo terceiro en 1993. Campión de 
Canarias de Media Maratón en 1996, ao censarse 
naquela comunidade durante o servizo militar. 
Campión galego Veteranos (25-40 anos) en 2006.

Outros deportistas destacados son:
Jorge Javier Piñeiro Rodríguez. Campión galego 

cadete de ciclismo e seleccionado para participar 
no Mundial xuvenil en 1987. Despois correría no 
Pescanova de Chapela.

Bibiana “Bibi” Amoedo Cabaleiro e Alba Elvira 
Araujo Otero. Xogadoras de balonmán que 
disputaron a División de Honra co C.B. Porriño. 

Francisco Barciela Acosta. Ciclista campión 
galego de fondo en categoría Master 40 en 2012. 

Fabián Ubeira Vidal. Primeiro atleta redondelán 
en completar un Ironman en 2013. 

Carlos Cabanas Parada. Completou en tres 
ocasións un Ironman. 

Elena Casal Fernández. Colexiada de Rande 
que, até o de agora, acadou o ascenso a pitar na 
Primeira Nacional feminina e na Terceira División 
masculina. 

Por último citar que, en 2008, un grupo de rapaces 
construíron un circuíto de BMX en terreos cedidos 
pola comunidade de montes.
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Entroido e Música
A música en Cedeira é promovida dende o Centro 

Social, Cultural e Recreativo de Cedeira, onde 
naceron un grupo de baile tradicional, a Rondalla de 
Cedeira, o grupo de gaitas Asubíos de Portacedeira 
e, máis recentemente, a Coral A Raíña. A todos 
estes se engadiron nos últimos anos os grupos de 
baile moderno.

En Rande destacar o Arde Rande, que sería 
o primeiro festival de rock da nosa parroquia, 
celebrándose entre 2007 e 2017. Neste mesmo 
barrio, a comparsa Terra de Condes animaba todos 
os anos o entroido coas súas atrevidas propostas. A 
festa segue a ter continuidade con Os Choqueiros.

Cedeira F. C. Foto cedida por Antonio Sobrado Fernández.





Reprodución do cadro de Ángel  Barros 
empregado na capa deste libro.




