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Como é de dominio público o 18 de xullo de 1936 tivo lugar a sublevación militar dunha parte
do exército español, da FE y de las JONS, da maioría dos representantes da igrexa católica e
da dereita mais conservadora (a que neses meses se atopaba dividida), contra a Segunda
República  e  o  Fronte  Popular  composto  por  unha  coalición  de  partidos  e  sindicatos  de
esquerda.

Dende os primeiros momentos a rebelión militar non obtivo o triunfo total polo que España
quedou rápida e progresivamente  subsumida nunha auténtica  guerra civil  que duraría  tres
anos,  mais  as  consecuencias  dunha  longa,  moi  longa,  represión  posterior.  En  Galicia   a
rebelión militar triunfou dende o primeiro momento, abortando duramente os pequenos focos
de resistencia republicana en Vigo, Lavadores e Volta da Moura en Guillarei - O Porriño.

Adelaido Barredo Sueiro co uniforme de Garda Rural de
O Rosal. Fotografía cedida por seu xenro Jesús Mª

Pereira Martínez.



Indicar un feito que puido ser fundamental para que os militares sublevados tiveran éxito é foi a
orden do xefe do goberno Casares Quiroga dende Madrid dada a tolos gobernadores civís de
que “para nada se entregasen armas al pueblo…”

E os gobernadores levaron a cabo esa orden a raja tabla, cando se decataron de que debía
ser ó contrario xa era demasiado tarde en algunhas rexións españolas:

A seguridade dos cidadás rematou nunha auténtica  barbarie.  O gobernador  de  A Coruña,
Francisco Pérez Carballo foi asasinado o 24 de xullo de 1936; o  de Ourense, Gerardo Martín
March ó 10 de setembro de 1936; o de Pontevedra, Gonzalo Acosta Pan ó 12 de setembro de
1936 é o de Lugo, Ramón García Núñez o 22 de outubro de 1936. 

Como dicía, unha vez vencida a resistencia entre O Porriño - Guillarei comeza a represión en
Tui con fusilamentos masivos, detencións etc., establecéndose un forte destacamento en Tui
dende onde operarían as forzas militares polo Baixo Miño, acompañadas nos primeiros días
por ducias de falanxistas que se ían sumando conforme comprobaban que  a rebelión militar se
ía consolidando.

A vila do Rosal chegan as tropas e falanxistas de Tui o día 27 o mando do Tte. de carabineiros
Salvador  Buhigas  Novo,  como  comandante  dunha  heteroxénea  forza  de  represión
militar/cívica. Salvador Buhigas viña destituíndo aos alcaldes e xestoras dos distintos gobernos
municipais por mandato do comandante militar das forzas que operaban dende Tui que viña
sendo ó capitán de artillería, Eduardo Rodríguez González…

  […] De los que dirigían los pelotones de ejecución,  unos eran simplemente jóvenes que
disfrutaban matando. Otros, sin duda, creían que tenían el deber de extirpar las turbias herejías

Circular enviada a tódolos alcaldes da provincia de
Pontevedra polo Gobernador Civil republicano Gonzalo

Acosta Pan con data 4 de xuño de 1936, catorce días
antes da sublevación militar.

Circular do 29 de xuño de 1936,  ordena a recollida de
armas aos alcaldes, cacheos e rexistros domiciliarios en
busca de armas… “para garantizar la seguridad de los

ciudadadanos…”



del  liberalismo,  el  socialismo,  el  comunismo,  el  anarquismo y  la  masonería;  y  cuanto  más
duraba  la  guerra,  más  graves  se  consideraban  estas  ideologías …(Cita  de  Hug  Thomas-
Madrilejos 1978)

Eses pelotóns de execución fixeron estragos nos presos republicanos do Baixo Miño “que non
foran paseados antes”, uns cantos deses presos serían xulgados por un Tribunal Militar en
Consello de Guerra Sumarísimo no Pazo de Xustiza de Vigo (rúa do Príncipe), uns cantos
acusados de “rebelión militar” é outros tantos de “sedición”  todo elo no día 23 de novembro de
1936. 

Nese mesmo día ese Tribunal recibiu a mais de cen testemuñas físicas, os menos a favor dos
republicanos,  expuxeron ó fiscal  e  defensor  militar,  oídos os acusados,  que foron catorce,
deliberación e sentencia,  penas de morte,  cadeas perpetuas e prisión mais atenuada para
outros. 

As sentencias de morte foron cumpridas ó 7 de decembro de 1936  sendo fusilados por un
pelotón  de  execución  na  explanada  da   Alameda  de  Tui,  súa  morte  foi  rexistrada  o  día
seguinte. As familias tiveron que levar a Tui as caixas de pobre (pagadas de seus petos ou a
fiado) para introducir os cadáveres.

Me conmoveu saber da meirande parte dos fusilados e paseados no Baixo Miño, fotografías,
entrevistas con familiares, documentación etc, pero me faltaba saber de  Adelaido Barredo
Sueiro, se deixara familia e mais detalles que dende fai anos espertaban meu interese, pois
ben por fin dei con información ó respecto.

A Causa onde está inmerso Adelaido foi a nº 994/1936 e os republicanos xulgados foron:

Adelaido  Barredo  Sueiro     (fusilado);  Avelino  Barbosa  Pérez (prisión);  Basilio  Carrero
Lorenzo (prisión  e  finado  na  mesma);  Camilo  Carrero  Lorenzo (fusilado);  Ermelindo
Martínez Martínez (prisión); Francisco Lloret Gándara (fusilado); Honorio Brasilino Álvarez
Sobrino (fusilado); Isaac Besa González Moure (prisión e Batallón de Traballadores); Jesús
Domínguez  Pacheco (prisión);  Joaquin  Rodríguez  Rodríguez (prisión);  José  Benito
Rodríguez Rodríguez (prisión, faleceu degollado anos mais tarde por causas descoñecidas);
Juliano Díez Álvarez (fusilado);  Manuel Vicente Portela (fusilado) e  Segundo Fernández
Alonso (prisión).

O Tribunal Militar fora presidido por,  Manuel Canellas Tapias1, coronel de Infantería;  Rafael
Ribal Neira, coronel de Ingenieros; Auditor, brigada Hernán Martín Barbadillo y Paul2;  Fiscal
o Tte. Auditor,  Joaquin Otero Goyanes3, Tte auditor de 1ª capitán (sería ascendido a capitán
e comandante). Tamén figuran,   xuíz instrutor,  Manuel Lage Becerra,  capitán de infantería
xubilado ; Ramón Blanco; Ramón Losada; Benigno…(ilexible).

Ata xullo de 2013 non coñecín a parte da familia de Adelaido, grazas a labor do amigo José
Álvarez Alonso “Buraco”, persoa preocupada coma min pola historia  e polos desgraciados
acontecementos (nunca mellor  dito),  durante e despois da sublevación militar  contra a  IIª
República española, coñecida como guerra civil española (mais ben incivil).

1 Faría parte tamén da Xestora municipal de Vigo no 8/09/1936 ademáis de xerente da empresa La Metalúrigica
SA (fabricación de envases de folla de lata para a conserva) en Vigo.
2 “uno de los ejemplos más paradigmáticos de la represión por medio de los Consejos de Guerra, teniente fiscal
jurídico  militar  -  llegó  después  al  generalato-,  máximo  responsable  dentro  de  la  VIII  Región  Militar  de  las
acusaciones a todos los republicanos que fueron fusilados y encarcelados...(La Voz de Galicia 13 de febrero de
2009).
3 O 27 de julio 1936 sería nomeado presidente da Deputación da Coruña..



Hoxe, engado unha pequena historia sobre Adelaido Barredo Sueiro, republicano e excelente
persoa a quen acusaron, inxustamente, de querer dinamitar o Ponte Tamuxe entre os días
26/27 de xullo de 1936. Tiña 33 anos, de profesión garda rural, natural de Caselas (O Rosal),
fillo  de  Felipe  Barredo e Deolinda Sueiro.  Foron seus irmáns,  Serafín;  Florinda e Angelita
Barredo Sueiro (esta última finou moi nova). 

Casado  con  Rosa  Fernández  Álvarez  “Rosa da  Menora” (O  Rosal),  pasando  a  vivir  en
Couselo,  do  matrimonio  naceron  catro  fillas,  Celia;  Carmen;  Cándida  e  Florinda  Barredo
Fernández. Foi acusado de “rebelión militar” na Causa 994/1936. 

Súa morte quedou rexistrada no  Rexistro Civil de Tui o día 9. Debía aboar xunto aos demais
sentenciados na Causa, en concepto de responsabilidade civil, a cantidade de [...] un millón de
pesetas mancomunada y solidariamente. 

Grazas as xestións de José  Alonso Álvarez puiden ¡ por fin ¡ contactar con descendentes de
Adelaido que viven en Couselo (O Rosal) é os que me facilitaron dúas fotografías do mesmo.
Charlei con Jesús Mª Pereira Martínez, xenro de Adelaido, casado ca filla Cándida Barredo
Fernández, finada por desgraza en 1998, os que tiveron dúas fillas Nair e Esperanza  Pereira
Barredo. 

A  sogra  Rosa  estivo  vivindo  con  eles  ata  que  faleceu.  Me referiu  que  súa  sogra  e  fillas
traballaron arreo para poder subsistir pasando moitas carencias no día a día. Cándida Barredo,
traballou varios anos na casa de comidas e de hospedaxe coñecida como  Casa de Aurora
Villa en O Rosal, e que Adelaido unha vez entraron as tropas no Rosal estaba fuxido despois
de que as tropas sublevadas eliminaran as defensas da Volta da Moura.

De día estaba agochado onde podía, pola noite entraba na casa. Foi denunciado a través dun
crego da zona, cando se afeitaba a carón da fiestra (daquela colocaban un pequeno espello na
contra), de seguido foi detido pola Falanxe e levado a prisión en Tui, comezando o calvario que
o levou ó paredón.

O parecer Adelaido tiña a costume de pasar pola Casa Villa  a tomar uns grolos sen decatarse
que cando falaba da República e de seus compañeiros estaba dando pistas aos que meses
mais tarde o acusarían falsamente (nunca deron aparecidas as probas de cargo con que foi
acusado polos militares sublevados). 

Estando en capela escribiu unha carta
a súa esposa Rosa onde lle explicaba
que  [...]  ...tan  pronto  colocase  a  sus
hijas  que  se  fuera  con  él…? porque
tiña  medo  as  represalias  posteriores
contra ela e as fillas. 

Como  se  Adelaido  adiviñase  o  que
contaba na carta a viúva foi pretendida
por  algúns  elementos  falanxistas  da
zoa,  cuestión  que   a  tía  Rosa  se
mantivo firme nas súas convicións e no
recordo do esposo asasinado. A carta
escrita a lapis cando estaba en capilla
(debeu de escribila  o  7 de decembro

dese 1936), carta que non  foi atopada, de momento.

Edificio chamado “Casa Villa” onde daban comidas,
chiquiteo  e habitacións.



O 15 de xullo  dese 2013  tamén tiven unha conversa con un neto de Adelaido,  Américo
Álvarez Barredo, fillo de Florinda Barredo Fernández e Américo Álvarez Portela. 

Américo me relatou que seu pai (xenro de Adelaido) tivo unha Tenda - Abacería, popularmente
“Tenda de Américo” no Calvario,  lugar onde tamén se reunían o 18 de abril  de cada ano,
telleiros e arxinas para contratar a tempada da telleira, a caron dunhas tazas de viño do país o
igoal que facían na  “Taberna do Gaiado,” na tenda de “Ramón de Santiago” ou na do “Tío
Marcelino” 

Nos antes trinta, Adelaido estaba considerado un experto xogador de bolos. Única diversión
que tiñan os homes nos domingos, tirando as tabernas, que viñan sendo un lugar de reunión e
de contratos para traballar nas telleiras. 

O lugar  ou territorio de Adelaido para xogar  cos bolos era na Cruz de Ferro (Caselas) contra:
“O Saxaluios” (Martín);  “Escribinte”  (A Fecha e A Cachada); Gonzalo “da Ferrancha”… un
fenómeno ¡¡; Joselito “das Bernaldas”, tío Agustín “do Pinto” (Marzán) e outros, como no seu
día me referíu o amigo, José de la Santísima Trinidad Armán.

E aquí remata outro pequeno capítulo sobre unhas persoas tan dignas ou mais que as que os
que os acusaron, xulgaron , sentenciaron e mataron. Que non se volvan a repetir sucesos e
actos como estes xamais.

Meu agradecemento a: Jesús Mª Pereira Martínez; José Álvarez Alonso e Américo Álvarez
Barredo

José A. Uris Guisantes

Adelaido Barredo Sueiro co uniforme de Garda Rural do Rosal con amigos e familares no monte nos anos
trinta. Enriba 1º pola esquerda, o 2º semella ter como un alfanxe ou algo similar no cinto, o 3º tamén é

outro Garda Rural de O Rosal. Os dous gardas teñen na man unhas tazas de viño. Segundo meus
interlocutores pode ser que fose na festa de San Martiño, non sabemos con exactitude mais datos dos que

figura nesta fotografía cedida por Jesús Mª  Pereira Martínez.


