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A Fundación Brandomil
COMO APELAR A UN PATRIMONIO HISTÓRICO PARA 
PROCURAR UN FUTURO MELLOR
Brandomil na actualidade

Tania Carreira Rial

RESUMO: 
Brandomil foi un importante enclave na época romana. Hoxe é un lugar cunha 

poboación envellecida e minguante. En agosto de 2018 créase a Fundación Bran-
domil co obxectivo de activar o patrimonio cultural e avivar a vitalidade social 
desta pequena parroquia.

Brandomil é hoxe unha pequena aldea rural que encabeza a parroquia do mesmo 
nome: San Pedro de Brandomil. Está situada a uns 40 quilómetros de Santiago 
de Compostela, na marxe dereita do río Xallas, e ten unha poboación envellecida 
e minguante. Actualmente, os habitantes que residen no lugar de Brandomil son 
28, dos cales só 5 baixan dos 50 anos.

Non obstante, Brandomil foi, durante a época romana, un importante enclave ao 
carón do río Xallas. Segundo o arqueólogo Juan Naveiro, responsable das últimas 
escavacións feitas nesta vila, o Brandomil romano tería previsiblemente, no seu 
momento de máximo esplendor, unha extensión dunhas 25 hectáreas. Por iso, o 
Brandomil de hoxe constitúe para o citado arqueólogo “un dos asentamentos 
romanos máis importantes da Coruña, tras Brigantium [a actual A Coruña], Iria 
Flavia/Padrón e Cidadela”. 
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A importancia histórica e arqueolóxica de Brandomil

Acabamos de citar o último dos arqueólogos que escribiu sobre a importancia 
histórica e arqueolóxica de Brandomil. Pero non foi o único, xa que dende come-
zos do século XIX foron moitos os autores que investigaron sobre o Brandomil 
romano.

Adoita citarse a Lucas Labrada como un dos primeiros autores en escribir sobre 
o pasado romano de Brandomil. Na súa obra Descripción económica del Reyno 
de Galicia (Ferrol, 1804) sostén que Brandomil sería a mansio viaria romana Clau-
dionerium.

Outro dos prestixiosos autores en escribir sobre o pasado romano de Brandomil 
foi o cóengo don Antonio López Ferreiro, quen identifica Brandomil coa mansio 
Grandimirum da Vía XX ou per loca marítima, citada no Itinerario de Antonino, 
que recollía as vías romanas da época. Pola súa parte, Manuel Murguía, na súa 
coñecida obra Historia de Galicia, refírese igualmente ao pasado romano de Bran-
domil.

A comezos do presente século, o arqueólogo Fermín Pérez Losada identifica 
Brandomil coa mansio romana Ad Duos Pontes do mencionado Itinerario de An-
tonino.

Como pode verse, os arqueólogos non acaban de poñerse de acordo co feito 
de se o actual Brandomil foi a mansio Claudionerium, a mansio Grandimirum ou 
a mansio Ad Duos Pontes, do Itinerario de Antonino. Pero no que si están todos 
de acordo é na importancia histórica e arqueolóxica do pasado romano de Bran-
domil.

Pero esta época de apoxeo do pasado vese realzada pola existencia doutros re-
cursos históricos que serven para explicar e dar credibilidade plena a ese pasado 
tan relevante. En primeiro lugar, a fermosa e coñecida ponte romana de Brando-
mil. Sobre esta ponte escribiron diversos enxeñeiros con opinións non sempre 
coincidentes. O que para uns é, sen dúbida, de planta romana, para outros é de 
planta medieval, pero sobre unha base romana. Sexa como sexa, o certo é que 
esta ponte constituíu, durante un dilatado período histórico, o único paso sobre 
o río Xallas que comunicaba a zona de Santiago de Compostela coas terras da 
actual Costa da Morte.

En segundo lugar, a importancia histórica de Brandomil explícase tamén pola 
presenza nas súas inmediacións de importantes recursos mineiros, explotados du-
rante a época romana e épocas posteriores. Desta explotación quédannos algúns 
restos visibles, como o Pozo Limideiro, unha pequena lagoa que se supón son 
restos dunha mina romana.

Pero se importante é o pasado romano de Brandomil, importante parece ser 
tamén o seu pasado prerromano, posto que no seu contorno existen tres castros. 
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Un destes castros está razoablemente ben conservado e é obxecto de protección 
integral.

O contraste entre un pasado glorioso, un presente minguante 
e un futuro incerto
A situación actual de Brandomil caracterízase, como vimos, por unha perda pro-

gresiva de poboación permanente. Se a iso lle sumamos a ausencia case total de 
actividade empresarial, así como a ausencia de investimentos públicos, podería-
mos pensar que nin o presente parece moi atractivo nin o futuro moi prometedor. 
É máis, parece como se Brandomil entrase nun círculo vicioso: a menor poboa-
ción, menores investimentos públicos e privados; a menores investimentos, me-
nores oportunidades de vida en Brandomil e a menores oportunidades de vida, 
menor poboación.

Porén, como vimos, Brandomil conta cun glorioso pasado cristalizado nun rico 
patrimonio cultural, en particular un xacemento arqueolóxico de primeiro nivel.

É, precisamente, dese contraste de onde xurde unha idea extraordinariamente 
sinxela e, pola súa vez, extraordinariamente atractiva: poñer o importante patri-
monio cultural histórico de Brandomil ao servizo do seu futuro e dos seus veciños.

Con esa idea en mente, creouse, en primeiro lugar, a Asociación Cultural Grandi-
mirum co obxectivo fundamental de tratar de poñer en valor, en colaboración con 
diversas entidades doutros concellos e co apoio destes, un importante recurso 
histórico: o Camiño Xacobeo Santiago-Muxía por Brandomil.

A fundación e os seus proxectos

Con esa mesma idea en mente a Fundación Brandomil creouse en agosto 2018. 
Foi clasificada como Fundación de Interese Cultural por orde da Vicepresidencia 
e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 29 de novem-
bro do 2018. Está adscrita ao Protectorado da Consellería de Cultura e Turismo 
da Xunta de Galicia, organismo polo que foi declarada Fundación de Interese 
Galego o 20 de decembro de 2018.

É unha entidade sen ánimo de lucro cuxo fin fundacional principal é o impulso da 
recuperación e defensa de todo o patrimonio cultural material e inmaterial vin-
culado a Brandomil, con especial atención ao patrimonio arqueolóxico da época 
romana.

Dada a extraordinaria relevancia do patrimonio cultural de Brandomil, a funda-
ción contempla e proponse realizar diversos e ambiciosos proxectos a curto, me-
dio e longo prazo. Algúns destes proxectos a curto prazo son:

 — O estudo e tratamento dos numerosos materiais arqueolóxicos ato-
pados durante as escavacións levadas a cabo, nos anos 2007-2008, 
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polo arqueólogo Juan Naveiro López no marco do proxecto Vías 
Atlánticas, liderado pola Deputación da Coruña. 

 — A publicación dunha monografía sobre o Brandomil Romano, na 
que se recollan, de xeito exhaustivo e sistematizado, tanto a historia 
e características do xacemento romano de Brandomil como todos 
os achados arqueolóxicos realizados.

 — A creación dunha biblioteca dixital na que se citen, resuman ou re-
produzan todas as publicacións científicas que traten sobre Bran-
domil, en particular, as relativas á ponte histórica e ao xacemento 
arqueolóxico.

 — A promoción do Camiño de Santiago a Muxía por Brandomil me-
diante diversas actuacións. 

Para a consecución da finalidade principal, a fundación levará a cabo, por si soa 
ou en colaboración con terceiros, todas as actuacións que procedan e, en parti-
cular, as seguintes: 

 — A creación e xestión en Brandomil dun centro cultural no que se 
depositen e expoñan para goce da cidadanía os bens culturais vin-
culados á historia de Brandomil. 

 — A promoción de escavacións arqueolóxicas e, asemade, a solicitude 
á administración competente da autorización para o depósito no 
centro cultural dos restos atopados.

 — A adquisición, por calquera título xurídico, o dereito a exhibir no 
centro cultural calquera tipo de bens culturais.

 — A utilización do espazo do centro cultural para informar os visitantes 
sobre os sitios de interese cultural e turístico da zona.

A fundación está rexida por un padroado encargado de establecer a forma de 
actuación, as actividades que desenvolverá e, en definitiva, darlles cumprimento 
aos fins fundacionais.

O padroado inicial está integrado por José Pérez Santos, como presidente; Ma-
nuel Santos Amigo, vicepresidente executivo; Enrique Eduardo Iglesias Seoane, 
secretario, e os vogais son Francisco Mosteiro Suárez, Manuel Vilar Álvarez, María 
Martínez Tubío, Juan Carlos Ramos Maneiro, Eva Vilas Suárez e Álvaro Núñez 
Ferreiro.

A fundación tamén conta cun equipo técnico formado por un secretario xeral, 
Enrique Eduardo Iglesias Seoane, un coordinador editorial, Xosé María Lema e 
unha directora de comunicación e imaxe corporativa, Tania Carreira.
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Nestes dous escasos anos de vida a fundación levou a cabo unha serie de ac-
tividades encamiñadas a socializar o patrimonio arqueolóxico de Brandomil, a 
recuperación da memoria da vila, así como a difusión deste patrimonio cultural á 
sociedade en xeral. O empeño da fundación é manter un patrimonio vivo e que 
sexa capaz de obter un retorno social.

Algunhas desas actividades foron:

 — A participación na elaboración da guía Camiño de Santiago a Muxía 
por Brandomil do historiador e antropólogo Manuel Vilar, xunto cos 
concellos de Zas, Santa Comba, A Baña e as asociacións Grandimi-
rum, San Luis da Pereira e a Asociación Lumieira da Baña. Esta guía 
proponnos un camiño xacobeo entre a cidade de Compostela e a 
vila de Muxía seguindo unha traza histórica e documentada. A guía 
atópase actualmente publicada en tres idiomas: galego, español 
e inglés. Neste idioma a comercialización por Galicia e España e 
exportación é baixo demanda. 
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 — Co afán de valorizar este camiño cultural que vai de Santiago a 
Muxía pasando por Brandomil, presentouse unha solicitude ante o 
departamento de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia para que 
sexa recoñecido como Camiño de Santiago.

 — Para dar a coñecer esta guía fíxose a súa presentación en distintos 
puntos da xeografía galega e chegouse incluso a Madrid:

Na Casa de Galicia en Madrid.

Que mellor escenario que a primeira presentación fose na Ponte Vella de Brandomil.
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 — Pola marxe esquerda do río Xallas discorre un camiño entre vellos 
muros, hoxe cuberto, do que os veciños máis vellos da vila recordan 
que estaba feito con lousas e ao que denominaban “camiño real” 
e “calzada romana”. Aínda que os historiadores e arqueólogos non 
se poñen de acordo á hora de situar a mansión Grandimirum, descri-
ta no Itinerario de Antonino como enclave no tramo da Vía XX ou per 
loca marítima, o certo é que as últimas intervencións arqueolóxicas, 
feitas no 2008 por Juan Naveiro, sinalan que Brandomil non sería só un 
aglomerado secundario romano de 2 hectáreas, senón que se trataría, 
segundo palabras do arqueólogo que dirixiu estas prospeccións, un 
dos asentamentos máis importantes da época romana da provincia da 
Coruña. Por isto, 
no verán do 2019, 
promovida polo 
Concello de Zas 
tivo lugar, coa co-
laboración da Fun-
dación Brandomil, 
unha intervención 
arqueolóxica con-
sistente en varias 
catas nesta cal-
zada que ía dar á 
Ponte Vella.

Na Semana do Libro de Compostela do 2019 en colaboración coa Editorial Alvarellos e a Asociación 

Filloas da Pedra da Baña



ADRA / Nº15

126

 — Nos tempos actuais é indispensable contar cunha páxina web como 
un espazo para a difusión e promoción tanto da documentación 
histórica sobre Brandomil como de todas aquelas actividades que 
está realizando a fundación no seu labor de posta en valor desta 
vila. Por iso, a fundación creou a súa web: https://fundacionbran-
domil.org

 — Co obxectivo por parte da Fundación Brandomil para dar a coñecer 
o gran xacemento romano existente e coa pretensión, ao mesmo 
tempo, de socializar o patrimonio cos propios veciños elaborou 
un vídeo documental, Brandomil, vila romana a carón do Xallas. 
Este documental presenta unha colección de entrevistas, realiza-
das tanto a veciños e veciñas de Brandomil como a arqueólogos, 
historiadores, xornalistas, antropólogos… que comparten diversas 
historias e opinións de interese sobre o Brandomil romano e a súa 
importancia. O vídeo pode verse no perfil de YouTube da funda-
ción: https://www.youtube.com/watch?v=-hiYczl74yo.

 — Seguindo co interese de divulgación do patrimonio cultural de 
Brandomil, a fundación levou a cabo distintas proxeccións do docu-
mental e coloquio cos seus autores. En concreto fixéronse proxec-
cións en Brandomil, Carballo e no Museo do Pobo Galego. Todas 
as citas tiveron unha grande acollida entre os asistentes, así como 
moito interese e curiosidade.
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Para rematar, cabe indicar que, actualmente, Brandomil xa é un auténtico museo 
ao aire libre, xa que en practicamente todas as casas podemos atopar bases ou 
capiteis reutilizados como chanzos de subida aos cabazos, como asentos diante 
das portas, como esquinal no muro do adro... 

Todos estes restos afloraron principalmente na época dos anos 50-70 cando os 
veciños e veciñas de Brandomil araban as súas terras. Da terra emerxían pedras 
labradas, restos de tegulas, muíños... algo que aínda ocorre actualmente.

Ademais dos restos expostos en Brandomil tamén se atoparon outros, aras voti-
vas a distintos deuses indíxenas (Coso, Lares Viales, Fortuna), un frontón funerario 
único en Galicia, estelas funerarias, miliarios e aras anepigráficas... Algúns destes 
restos atópanse repartidos entre distintos museos da provincia, no concello de 
Zas, e algún en paradoiro descoñecido.

Oxalá algúns destes restos romanos, que forman parte da historia de Brandomil, 
poidan ser expostos algún día nun centro cultural que axude os veciños de Bran-
domil a ter un futuro máis prometedor.


