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A ponte de Brandomil é o símbolo desta parroquia do municipio de Zas

A parroquia de San Pedro, cha, húmida e lindada  polo río Xallas, posúe os maiores vestixios históricos de todo o municipio

Brandomil: a pegada do pasado
A parroquia de San Pedro de Brandomil ten
os maiores vestixios históricos de tódalas do
municipio, situándose na súa parte
meridional. Ten unha elevada altitude media
que rolda os 325 metros. Sen embargo, é
unha das máis chas. A pesar da súa

planitude, non son excesivamente extensas os
terreos brañentos e lamacentos; somentes
existen este tipo de paisaxes ó norte da aldea
de A Lagoa na paraxe de Braña Fiallas, de
grande importancia histórica. Linda con
parroquias de dous concellos distintos: polo

leste, Grixoa-Santa Comba, e polo sureste e
sur as de Antes e Alborés (Mazaricos); polo
norte quédalle a de Muíño e no oeste a de
Brandoñas. É a penúltima do concello en ser
estudiada conxuntamente por Xosé María
Lema Suárez e quen suscribe.
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O río Xallas ten un papel de
primeira orde na parroquia,
porque constitúe o seu linde
polo sureste e polo sur; pola
entidade do caudal (de feito, é
un dos máis caudalosos da pro-
vincia de A Coruña), polo en-
coro que se construiu nel a me-
diados dos anos sesenta, pola
modificación da paixase e do
clima que isto supuxo, xa que
parte das terras da parroquia
quedaron anegadas e desde en-
tón son moito máis abondosas
as brétemas e a humidade pos-
to que a cola do encoro da Fer-
venza no inverno chega ata a
vella ponte situada a rentes da
aldea de Brandomil.

O resto dos cursos de auga
que a cruzan son totalmente in-
significantes: O rego do Carpa-
ceiro, que nace nas Brañas Fia-
llas e entra na parroquia de
Grixoa, e o rego de Barriazón,
que se xunta co río principal
abaixo da vella ponte antes ci-
tada. A vexetación de porte ar-
bóreo é bastante escasa; so-
mentes nos outerios do oeste é
posible ver exemplares de pi-
ñeiros e eucaliptos; nas beiras
do castro hai bos exemplares,
aínda que moi escasos de car-
ballos e logo as plantas propias
das beiras dos ríos, como sal-
gueiros ou ameneiros.

Orixe dos nomes
dos seus lugares
Brandomil pode proceder do

nome dunha mansión romana,
Grandimirum, ou tamén da voz
xermana Brandemirus (brand
= espada e mereis, latinizado
en mirus: célebre, de sona).
Acalabanda vén de Aquela-
banda, separada do resto da
parroquia por un río. A Lagoa,
do latín lacus aínda que a súa
ubicación non dá esa idea. Li-
mideiro podería vir do latín li-
mitariu: lindeiro. Pudenza, tal
vez de potentia forza, poder.
Quintáns procede da voz lati-
na quintana, ou quinta parte
dun terreo ou un predio cerca-
do máis ou menos grande.

Poboación e economía

O número de veciños que a
poboaron en distintas datas fo-
ron: 24 (1607), 62 (1753), 39
(1836). En canto o número dos
seus habitantes: 260 (1836) e
en cada década do presente sé-
culo foron, respectivamente:
525, 499, 545, 513, 626, 616,
646, 694, 539, e 426.

As 410 persoas que a habita-
ban en 1996 repartíanse entre
as aldeas de Brandomil (93),
Acalabanda (5), A Lagoa (12),
Limideiro (81), Padreiro (31),
Pudenza (156) e Quintáns (32).

A agricultura e a gandería
constitúen a base da súa econo-
mía, pero hai actividades rela-
cionadas co sector terciario.

Comunicacións

Está bastante ben comunica-
da, xa que pasa a estrada LC-
441 de Negreira a Berdoias.
Tamén arranca preto de Limi-
deiro a estrada ata A Piolla,
despois de cruzar todo o con-
cello de sur a norte. Desde A
Lagoa comunícase coas terras
do leste de Muíño e as aldeas
desta parte oriental de Meanos.

Todo un persoeiro

Un persoeiro da parroquia foi
Valentín Ramos González, que
durante a Guerra Civil se puxo
de lado da República e tivo
que exiliarse en Francia. Cap-
turárono os alemáns e levárono
ó campo de concetración de
Mauthausen onde morre o 9 de
setembro de 1941, con 41 anos.

Pondal tamén lle adicou poe-
mas ó guerreiro Brandomil.
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Megalitos, enchentas e unhagrandemansión
A parroquia de Brandomil conserva al-

gúns vestixios da cultura megalítica;
polo menos na Braña Fiallas queda unha
mámoa grande. Na mesma paraxe, en
1994, desfíxose outra da que se nos con-
tou que se sacarían uns douscentos trac-
tores de terra. No que quedou dela víase
o sitio que ocupaban os esteos duns dous
metros de alto que fomarían unha cáma-
ra poligonal de cinco lados con corredor
orientado cara o leste.

Un castro e outros que o foron

Preto do Xallas, e a carón da aldea de
Brandomil, hai un magnífico castro
aproveitando unha forte caída cara o
cauce do río. No sur, a muralla exterior
desfíxose por traballos da parcelaria. Nel
tense atopado tégulas romanos e mesmo
fragmentos de muíños de man. Probable-
mente fose unha aldea mineira do Baixo
Imperio adicada ás explotacións aurífe-
ras e estanníferas do Pozo de Limideiro
ou de Vilarcovo (Brandoñas).

Moitos investigadores sitúan en Bran-
domil a mansión Grandimirum citada

como integrante da vía XX do itinerario
de Antonino coñecida como Per loca
maritima, aínda que segundo recentes in-
vestigacións hai autores como Franco
Maside, que a situarían na zona dos Ba-
ños Vellos de Carballo. Sexa certa ou
non a existencia desa mansión, en Bran-
domil foi moi intensa a romanización
como o demostra a existencia de restos
desta época en case todo o seu territorio.
Mesmo en noticias de prensa de media-
dos do século XX se facía referencia a
que un labrego de Padreiro levantou un
cacho de mosaico romano cando estaba
arando unha leira. Moi preto da ponte
encontrouse unha lápida funeraria de
considerables dimensións que ten nun
baixorrelevo a un home espido e cuns
notorios órganos sexuais. Tamén se ten
atopado tres aras, unha adicada ó deus
Cosus, outra ós Lares Viales...

E posible que xa existise a ponte na
época romana, pero a actual non parece
que sexa desa época. Os documentos
máis antigos que a citan son de 1286.
Polas súas características constructivas

son varios os autores (Alvarados, etc.)
que a sitúan no século XVI. O certo que
despois desa data aparece cartografada
en tódolos mapas. O 17-12-1989 unha
forte enchenta tirou a maior parte delae
no ano 93 comezouse a súa restauración,
rematada ano e pico despois. Ata 1944
non se construiu a nova de formigón e
pola vella parece que incluso ata ese ano
pasaban os autobuses de El Celta.

Concellos, partidos e provincias

A comezos da Idade Media pertencería
ó territorio de Célticos e no século XII o
arcedianato de Trastamara e dos condes
de Traba. En 1607 tiña 24 veciños. Du-
rante o Antigo Réxime pertencía á xuris-
dicción de Soneira, xunto a San Cremen-
zo, Zas e Muíño, e á provincia de Santia-
go. En 1753 tiña 62 veciños. Cando se
instituiron os concellos, en 1820, Bran-
domil intégrase no de Muíño, no partido
xudicial de Vimianzo e provincia de Ga-
licia, pero en 1822 formaría parte da de
A Coruña. En 1836 integraríase no con-
cello de Zas e partido de Corcubión.

MORFOLOXÍA

: Altitudes. A parroquia
de San Pedro de
Brandomil presenta unha
grande uniformidade
xemorfolóxica, toda vez
que as maiores altitudes
danse nun outeriro que se
sitúa ó norte da aldea de
Pudenza (361 metros).
Polo oeste, na costa de
Limideiro (354), Furoca
(356) ou A Lagoa (369),
érguese unha pequena
aliñación montañosa, que
en ningún momento
supera os 400 metros e
que a separa das terras de
Brandoñas e Muíño,
parroquias tamén
pertencentes a Zas. Acada
a súa máxima altitude na
Pedreira (392 m).

: Cota inferior. A súa
cota inferior sitúase no
curso do río Xallas, pero
sen baixar dos 300
metros. Agás os outeiros
antes reseñados, o resto
do territorio é unha
superficie aplanada e moi
apta para a agricultura.
Participa en todo das
características das Terras
do Xallas, das que
xeomorfoloxicamente
forma parte e que se
caracteriza por formas de
relevo moi suaves.


