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CASAL
A famosa ponte de Brandomil que é coñecida como romana e cruza o río Xallas, é posible que coa forma actual date do século XVI

Na parroquia de Brandomil sitúase un dos principais asentamentos da Costa da Morte orixinado nos primeiros séculos da nosa Era

A fonda presencia romana e medieval
Continuando co debalar histórico das terras
pertencentes a Zas, chegamos á etapa
correspondente á presencia romana, que
temos perfectamente demostrada pola
existencia de vestixios arqueolóxicos. Na

parroquia de Brandomil sitúase o
asentamento romano máis importante, non só
do municipio senón do occidente da Costa da
Morte. Os máis prestixiosos investigadores
das vías romanas na Gallaecia din que a

discutida mansión Grandimirum da Vía XX
do itinerario de Antonino hay que situala en
terras de Brandomil. Este breve comentario
histórico é froito da investigación conxunta
de Xosé Mª Lema e de quen suscribe.
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A Vía XX procedería de Ad
duos Pontes, pasaría por Bran-
domil e logo por Grixoa e Cas-
triz dirixiríase cara Brigantium
(A Coruña). Outros autores,
como Franco Maside, prefire
ubica-la mansión en Carballo,
probablemente no lugar que na
actualidade ocupan os Baños
Vellos, pasaría por Portomou-
ro e iría dereita cara Carballo
para logo dirixirse por Xoan-
dres cara ó Mesón do Vento.

Nestas terras tense atopado
unha gran cantidade de restos
arqueolóxicos, desde un castro
romanizado, unha estela fune-
raria na que pode verse, entre
outras cousas a un home espi-
do, no que sobresaen uns con-
siderables atributos sexuais (e
que se presentou na exposi-
ción de Galicia no tempo); un-
has tres aras, unha das cales
esta adicada ó deus Cosus. Hai
un artículo periodístico de me-
diados do século XX que nos
fala de que un labrego da aldea
de Padreiro, un día, arando as
súas terras, levantou co arado
un anaco de mosaico romano
de dimensións considerables.

Son inumerables os restos de
tégulas (tellas de casas, planas
grandes e grosas), de terra si-
gillata hispánica (cerámica de
luxo, usada en vaixelas), pe-
dras usadas na construcción, e
dun abundante material epigrá-
fico correspondente ó Baixo
Imperio Romano. Mesmo nos
dixeron que cando se fixeron
as excavacións para face-la ce-
mentación dunhas casas preto
da ponte vella atopáronse pe-
dras que claramente foron usa-
das en construccións anteriores
e logo volvéronse a usar nova-
mente na cementación .

Inmigrantes procedentes de fóra de Galicia viñeron
a traballar nas ricas minas de ouro e estaño da zona

Mención aparte merece a ponte que, se
ben moitos a coñecen como a ponte roma-
na, o certo é que coa forma actual e posible
que date do XVI. En base a todos estes res-
tos os expertos consideran que nesta parro-
quia sureña de Zas, na época romana, en
Brandomil houbo un importante asenta-
mento de inmigrantes procedentes de fóra
da Gallaecia para traballar nas ricas minas
de ouro e estaño da zona, como poden ser
as do Pozo Limideiro ou de Vilarcovo (na
veciña parroquia de Brandoñas).

Unha necrópole vimiancesa

Continuando cara o norte, moi preto da
parroquia de Vilar, atópase Tines, igrexa
que no seu adro e arredores se ten localiza-
do unha necróple con tumbas do século I a
VIII, abundantes tegulas e restos de colum-
nas romanas, con toda probabilidade, per-

tencentes a unha vila romana. Dada a pro-
ximidade da igrexa de Tines dos lindes coa
parroquia de Vilar é probable que tamén se
asentasen nesta parroquia occidental; en
honor á verdade debemos dicir que non lo-
calizamos ningún resto romano en Vilar.

Na agra de Cheis (Bamiro, Vimianzo) e
no Campo do Rollo (Baio) tense localiza-
das senllas necrópoles construídas con té-
gulas. Nas proximidades de Andregalla
(que algúns di que procede do nome dunha
dama romana, Andrea Galia) tense locali-
zado abundantes restos de tégulas e de la-
drillos macizos nunha área relativamente
extensa situada entre esta localidade e a es-
trada de Baio a Santiago.

En Carreira, nunhas leiras coñecidas
como As Cruces, atopáronse abundantes
tégulas algo dispersas, muíños pétreos de
man, e mesmo se nos ten falado dunha es-

pecie de ara ou altar, que a día de hoxe
non temos localizado. A persoa que nos in-
formou do anterior tamén nos indicou que
nun monte entre Carreira e San Cremenzo
había unha paraxe na que se atopaban o
mesmo tipo de tellas, pero a vexetación
impediunos inspeccionar o sitio.

Análises da Universiadade

Será no outro extremo do Concello, case
na súa linde norte (parroquia de Gándara)
onde, novamente se ten localizados impor-
tantes vestixios romanos. Preto da actual
igrexa parroquial, nunhas leiras chamadas
A Agra da Cruz; este autor no ano 1971 lo-
calizou materiais que logo foron analiza-
dos na Universidade de Santiago que fixo
unha publicación sobre os mesmos, da que
hai importantes e longas conclusións que
se poderían extraer.

O paso dos séculos, visto desde a ciencia da toponimia
 A toponimia tamén nos fala da pre-

sencia romana, xa que o nome de Baio
podería proceder de Badius ou da pala-
bra latina vadu (vao). Autores como Pu-
mar Gándara propón a hipótese de que
poida derivarse de Eulalio, por un pro-
ceso similar ó que Santa Eulalia dese
orixe a Santa Baia; Fornelos pode vir de
furnus, e Quintáns de quintana, como
quinta parte dun terreo.

Coa desaparición do imperio romano,
será o pobo suevo o que faga presencia
nestas terras, pero, neste caso será a to-
ponimia case o noso único apoio: o pro-
pio nome do Concello parece proceder
da forma salas e esta á súa vez do xer-
mánico sal , «casa dun único cuarto».

Tamén son claramente xermánicos os
nomes das aldeas de Gomarís (que faría
alusión a unha persoa chamada Gumari-
go ou Gumaricus, e a de Gontalde
(Mira). En Gándara hai unhas terras
montesías que se coñecen co nome de
As Godas de Arriba e As Godas de
Abaixo, en alusión a estes pobo que do-
minou Galicia despois dos suevos.

Nos séculos centrais da Idade Media
aumenta a poboación, e iso leva a unha
roturación de montes e á aparición de
novas vilas e vilares: Vilar Ramilo, Vi-
laestévez (Gándara); Vila, Vilar de La-
mas (Meanos);  Vilachán (Lamas), Vi-
lar (Vilar), Vilar do Mato (Zas), Vilar-
covo (Brandoñas). Preto de Vilar Rami-

lo, téñense atopado anaquiños de cerá-
mica nunha leira coñecida como a Car-
balleira e que, segundo algún especialis-
ta da Universidade de Santiago, puidera
pertencer ós séculos XII ou XIII.

A principios da Idade Media, as doce
parroquias do norte estarían integradas,
segundo o Parroquial Suevo, no territo-
rio dos Cóporos, mentres que as cinco
sureñas integraríanse no de Celticos.
Esta estructura mantense andando o
tempo, e así, no século IX, as doce pri-
meiras formarían parte do comisso de
Sonaria ou Somnaria (Soneira) que
abarcaría, tamén, tódalas actuais parro-
quias de Laxe e Camariñas e a maior
parte das de Vimianzo. As cinco do sur

estarían no Comisso de Celticos xunto
as dos actuais concellos de Santa Com-
ba, Val do Dubra e Negreira.

Cando no século XII se constitúen os
arcedianatos, tanto unhas como as ou-
tras se inclúen no de Trastamara. Segu-
ramente, por estas datas, estas terras
formasen parte das posesións dos Con-
des de Traba que, segundo a Historia
Compostelana, enseñoraban toda a cos-
ta galega desde Ribadeo ata Fisterra.
Tamén debeu te-la súa influencia ó
mosteiro bieito de Moraime. Coa pau-
latina perda de poder dos Condes de
Traba, outras familias nobres fóronse
asentando nestes predios, entre eles son
de destaca-los condes de Altamira.
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