ROTEIRO
SARMIENTO
CERDEDO

Tras a obrigada visita ás Raposeiras,
ascendemos pola costa do Ladrillo deica á
capela do Loreto (séc. XVIII), onde conclúe a
primeira etapa do roteiro.
A segunda etapa, xa por encostas
montesías, comeza en Porterra e vai
ascendendo paseniño até a fonte de
Sanabarrighas, na chaira de Rebordelo. Dende
Rebordelo até o Outeiro do Castro e dende o
Castro, atravesando as brañas de Xestido, até o
Outeiro do Coto (1.015 m), remate do noso
itinerario.
O día 5 de decembro,
domingo pola tarde, despois
de determe o venres e sábado
en Raposeiras, lugar de
Cerdedo, e de oír misa na
nova ermida da Nosa Señora
de Loreto, que está no mesmo
lugar de Raposeiras ou
Meilide, saín só para Soutelo
de Montes [...] Dista Soutelo
unha legua de Raposeiras
pero eu andei dúas leguas,
rodeando e subindo ao monte
do Seixo, de camiño, co gallo
de rexistrar des o máis alto as
rías de Pontevedra, Vigo,
Padrón, Noia, etc., se o
permitir o sol.

Roteiro Sarmiento. Sinopse:
1ª etapa.- Rota dos poboados: Cerdedo (igrexa
parroquial-ponte de Santo Antonio-ermida de
Santo Antonio)-A Revolta-Cavenca (casa-pazo
de Cavenca-capela de San Salvador)-Meilide
(pazo das Raposeiras-capela do Loreto).
Distancia: 2 km aprox.
2ª etapa.- Rota montesía: Porterra (Meilide)Outeiro do Castro (monte do Seixo)-Outeiro do
Coto (monte do Seixo). Distancia: 8 km aprox.
Roteiro Sarmiento. Distancia total: 10 km aprox.
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O día 3 de maio de 1710, Pedro Xosé, mozo
de quince anos, emprende viaxe cara ao
convento de San Martín para ingresar na orde
bieita.
Cando pasei a tomar o hábito, non
fun de Pedre a Cerdedo nin pasei a
súa ponte. Andei dereito a Limeres, a
súa aldea [de Cerdedo], despois pasei
a outra súa aldea Cavenca; logo
vadeei o río do Seixo, que non ten
ponte, e logo metinme na casa do
lugar das Raposeiras.

En 1745, Sarmiento, home
cincuentenario, achégase de
novo a Galiza. Permanece no
país oito meses. O 29 de
novembro e dende
Pontevedra, vila da súa
nenez, Sarmiento inicia
unha vagarosa viaxe de
retorno a Madrid. Non
desaproveita o noso frade a
ocasión de encamiñar os seus pasos de novo
cara ás Raposeiras.
Dende Pedre, seguindo Lérez
arriba, a unha legua está a
freguesía de San Xoán de
Cerdedo. O río, só neste espazo,
vai plano por pradellas. A media
legua río arriba éntralle á dereita
o río das Cervas, que pasei. A
pouco arriba, sobre o río grande,
está a capela de Santo Antonio.
Logo fai ángulo e confluencia o
río Lérez, que baixa cara ao
norte, con outros dous ríos, nun
xa, que vén de Cerdedo.

Despois está a ponte de
Cerdedo de pedra boa, pola
cal pasan unidos os dous
referidos ríos antes de unirse
ao río Lérez. Pasei por
Cerdedo; logo pasei o río e
ponte Piñoa e cheguei á aldea
das Raposeiras e hai unha
legua de Pedre [...] Nesta
viaxe de agora rodeei a ponte
Piñoa, porque non se podía
vadear o río do Seixo.

Deixando ás nosas costas o conxunto
arquitectónico disposto en torno á igrexa
parroquial de San Xoán Bautista (sécs. XVIXVIII) emprendemos camiño pola Torrente
abaixo cara á ponte e ermida de Santo Antonio
(séc. XVIII).
Xa en Cavenca, recíbenos a que fora casapazo dos Gosende, construída a finais do
século XVI por mandado de Xoán de
Gosende, dos Gosende das Raposeiras,
devanceiros non só de Martiño Sarmiento
senón tamén de Rosalía de Castro.
O pazo de Cavenca, consonte o pobo, casa
natal de Rosalía, ten por edificio adxacente a
capela de San Salvador (sécs. XVI-XVIII),
vencellada en orixe ao pazo.
Abandonamos Cavenca e descendemos
polo camiño do Rapenlo cara á ponte dos
Portamuíños, pasadeiro do río do Seixo,
afluente do Castro. A ponte dos Portamuíños,
construída arredor do ano 1935, substituíu uns
antigos peares. Alancamos a seguir polas
ramplas do camiño dos Portamuíños e case
sen sentir chegamos ao poboado das
Raposeiras, lugar de Meilide.

Nas Raposeiras cómpre percorrer engorde
todos os recunchos do conxunto pacego,
poboado orixinal, cuxas edificacións datan dos
séculos XVI e XVII.
Esta aldea de Cerdedo,
Raposeiras, está perto da
confluencia dos dous ríos que
pasan pola ponte Cerdedo.
Un, que vén de Seixo e de
Caroi, non ten ponte, o outro
é o da ponte Piñoa. A casa da
aldea das Raposeiras
componse de tres, e vellas,
unha grande no medio e
outras dúas casas colaterais.
A do medio ten unha xanela
na sala, que mira dereita á
igrexa de Cerdedo, case ao
rumbo de noroeste [...] A tal
casa grande ten un curral
cun gran arco de pedra
sillería e na clave este escudo
antigo:

O pazo das Raposeiras é berce da liñaxe
gosendina, nobre ascendencia de frei Martiño
Sarmiento, e berce xa que logo de seu pai,
Alonso García de Ceraxe.
Este capitán Gosende, é
Alonso de Gosende, capitán
das milicias de Montes, o que
as conduciu á Coruña, cando
veu sobre ela o Dracke [...]
Este capitán Gosende e a súa
muller María Quinteiro, que
outorgou o seu testamento en
1620, foran pais do meu
bisavó Alonso Gosende e os
meus terceiros avós.

