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Antecedentes 

 

A fosa a escavar en Vilagarcía de Arousa é o espazo identificado como a fosa común do 

cemiterio municipal de Vilagarcía de Arousa. O cemiterio, proxectado a finais do século 

XIX e ideado como un espazo moito menor ao actual, foi ampliado no ano 1914. Neste 

momento aparece por primeira vez nos planos do cemiterio o espazo que ocuparía a fosa 

común. 

Os cadáveres dos asasinados a exhumar estarían nesta segundo a memoria da vila de 

Vilagarcía. A raíz da transmisión oral dos feitos foi promovida a colocación dun 

monólito-homenaxe ás vítimas da violencia golpista enterradas na fosa do cemiterio, un 

total de 18; unha vítima máis foi recoñecida como enterrada na fosa, se ben con 

posterioridade tería sido retirada da mesma para ser inhumada noutro lugar pola propia 

familia. 

 

Recoñecemento e estudo do espazo 

 

O espazo recoñecido como fosa común polas autoridades da vila, os funcionarios 

responsables do cemiterio e pola poboación de Vilagarcía de Arousa é, actualmente, aquel 

que se atopa máis afastado da entrada principal do cemiterio, na zona esquerda do mesmo, 

a carón dos últimos bloques de nichos construídos e do muro que marca a fin do recinto. 

É alí onde O Faiado da Memoria promoveu a sinalización do lugar onde identificaban 

que se atoparían enterradas as vítimas mediante o citado monólito de recoñecemento aos 

asasinados, converténdose así nun lugar de memoria da vila dentro do cemiterio. 

O recoñecemento do espazo na documentación, sen embargo, falaba de que a zona 

destinada a fosa común era moito máis ampla, contraéndose co paso dos anos debido ao 

aproveitamento do espazo para a construción de bloques de nichos de pago, onde se 

comezarían a realizar enterramentos regulares. Isto é, a necesidade de espazo para a 

construción de nichos restaría espazo á fosa común, sendo cada vez menos empregada 

debido a dous factores: á cada vez maior cantidade de espazos de pago empregados e ao 

descenso de persoas que eran enterradas na fosa común. 

A fosa común non se trataba dun lugar no que se enterrasen ás vítimas da violencia de 

forma conxunta e exclusiva. Era un espazo ao que estaban destinadas todo tipo de persoas 

que non contaban cun lugar onde enterrarse, como xente sen recursos ou persoas asiladas 

sen familiares. As vítimas foron enterradas alí tras a súa morte mediante a asignación dun 

espazo dentro da fosa, do mesmo xeito que se lle asignaba a esas outras persoas que non 

tiñan outro sitio onde ser inhumadas. 

O espazo, polo tanto, estaba ordenado e contaba cun rexistro para os encargados do 

cemiterio, que o coñecían e empregaban, e que a efectos prácticos era totalmente efectivo. 

A documentación relativa á fosa común amosa esa orde e os diferentes rexistros ao longo 

dos anos, pero tamén a súa utilidade, pois as anotacións referentes a traslados a fosas de 

pago de diferentes corpos da idea de que os responsables do mesmo sabían a onde acudir 



no caso de ter que realizar un traslado. Atendendo aos datos reflexados no libro de fosa 

común, esta podería ter contado con ata 500 espazos individuais de enterramento dentro 

de toda a área que comprende a fosa. Os vestixios desta orde son visibles nas fotografías 

aéreas tomadas polo voo americano de 1956, onde se poden ver enterramentos no espazo 

que por aquel entón aínda ocupaba a fosa común. Este iría dende os últimos enterramentos 

en fosa de pago, a carón da capela do cemiterio, ata a zona que hoxe en día é identificada 

como fosa común. 

As últimas ocupación da fosa constan dos anos 80 e 90 do século pasado. O último 

enterrador xubilado co que se puido manter unha conversa asegura que ao realizar as 

inhumación na fosa que lle foron solicitadas, non atopou ningún resto naqueles ocos que 

empregou, asegurando ademais que non tiña constancia da ordenación á que se ven 

facendo mención. Isto quere dicir que nalgún punto se perdeu a transmisión da 

información referente ás inhumación e á orde a seguir para levalas a cabo na fosa común. 

Ao mesmo tempo, que o espazo foi recuberto en unha ou máis ocasións, tapando os 

vestixios doutro enterramentos non atopados por este enterrador, pero que sen embargo 

sairían á luz unha vez que se escavou nas zonas dispoñibles do espazo empregado para as 

últimas inhumación. As conversas cos actuais encargados do cemiterio revelaban 

información similar, pois levaran a cabo o enterro dalgúns membros amputados noutras 

zonas da fosa, algúns deles atopados no transcurso da escavación. 

As causas que se barallan para chegar a este punto son dúas: a primeira delas, o uso cada 

vez menor que se lle deu á fosa común do cemiterio, moi visible sobre todo dende os anos 

60 do século pasado, momento no que comezan a descender notablemente os 

enterramentos na fosa; a segunda está relacionada coa construción dos bloques de nichos 

e que ocupan actualmente a maioría do espazo que anteriormente estaba destinado a fosa, 

sendo con moito probabilidade motivo de retirada de restos das fosas. Estes movementos, 

sen embargo, non son constatados polo persoal do concello de Vilagarcía responsable do 

cemiterio. 

Tendo en conta estes condicionantes, foi decidida a actuación sobre o espazo que 

inicialmente se escavou, o único dispoñible sobre o terreo que aínda era identificado como 

de fosa común. Tras os primeiros intentos infrutuosos, pasouse a intervir un espazo máis 

marxinal do terreo, no que se atoparon algúns vestixios dos enterramentos: algunhas 

sinalizacións do número de fosa. Foi neste momento no que o coñecemento das dinámicas 

de enterramento na fosa común foron completas, no que se lle deu lóxica á numeración á 

que se facía referencia no libro de rexistro e no que se puido comprender, a todos os 

niveis, o funcionamento do espazo. 

Unha vez que se acadou este nivel de comprensión foi posible intervir naqueles puntos 

onde se estimou que poderían aparecer algúns dos restos das persoas que se buscaban. 

Neste punto, e debido á numeración atopada -números de fosa 480 e 483-, asumiuse que 

poderían ser atopados os corpos de Eduardo Ferreirós Boullosa -fosa número 490- e 

Inocencio Lamas Bugallo -fosa número 494-. Con este obxectivo levouse a cabo a 

escavación nos puntos intermedios de enterramentos recentes, tentando chegar a unha 

profundidade maior á empregada para estes, achándose finalmente os restos recollidos na 

última xornada de intervencións. 



Por outro lado, co fin de confirmar o coñecemento que se foi obtendo sobre o 

funcionamento da fosa, así como que era probable que se retiraran os restos óseos dos 

lugares da fosa ocupados por bloques de nichos de pago, realizouse unha cara sobre un 

terreo máis afastado da actual fosa. O resultado foi a localización de tres fosas nesa cata, 

nas que non se atopou ningún resto, pero que confirmar a orde de enterramentos. 

 

Documentación e estudo 

 

Alén da memoria oral referida ás vítimas e ao espazo, empregáronse algúns fondos 

documentación que xa foron adiantados: o libro de fosa común do cemiterio e os planos 

de construción e ampliación do mesmo. Ambos están recollidos no concello de Vilagarcía 

de Arousa, sendo o primeiro responsabilidade do funcionario encargado do cemiterio e 

os segundos do arquivo municipal. 

 

·O libro de fosa común do cemiterio rexistra todos os enterramentos levados a cabo no 

espazo, o que permite coñecer con exactitude os nomes das persoas que foron enterradas 

alí, a data exacta na que se lles deu sepultura e o número de fosa que lles foi asignado e 

no que, consecuentemente, foron enterradas. Neste sentido é unha documentación moi 

detallada, pero que sen embargo presenta dificultades para completar o estudo. En 

primeiro lugar porque o libro que garda o concello de Vilagarcía ofrece unha datación 

incompleta, comezando no ano 1936, e ofrecendo unha numeración que viña sendo 

empregada con anterioridade, pero que non é reflexada no libro. Isto supón que algúns 

dos enterramentos levados a cabo con anterioridade na fosa non podían ser constatados 

mediante esta vía, se ben si que é posible datar os realizados a partir dese ano. Neste 

sentido, e a efectos da investigación das vítimas alí enterrada, contar con el si é de 

utilidade. En segundo lugar porque o libro tan so fai constar este rexistro, sen ofrecer 

maior información sobre a fosa e o funcionamento dos enterramentos. A lóxica de como 

funcionaban era de sobra coñecida polos enterradores que se ocupaban dela -proba do 

mesmo é que sabían a onde acudir á hora de levar a cabo un traslado-, pero amosábase 

menos comprensible examinando o espazo tal e como hoxe se conserva. O traballo sobre 

o terreo e a evolución da intervención na fosa marcaron finalmente as pautas para a 

comprensión plena do terreo, do funcionamento do rexistro e da numeración que se lle 

daba ao espazo. 

 

·Os planos do cemiterio foron estudados para coñecer a evolución do mesmo, de como 

apareceu o espazo que estaría destinado a fosa común e de como este se foi contraendo 

coas sucesivas obras de construción de bloques de nichos de pago. Neste caso 

consérvanse os planos orixinais de 1886, os dunha primeira ampliación de 1891 nos que 

aínda non aparece o espazo de fosa común e os da ampliación proxectada para 1914, onde 

o cemiterio realmente medra e onde se aumenta o espazo que abarca. Os seguintes planos 

conservados xa están referidos a obras realizadas na década de 1970, nos que se fan 

referencias mínimas a antigas fosas a levantar para levar a cabo a construción dos bloques 



de nichos. As memorias das obras, sen embargo, non fan referencia ao traslado de restos 

procedentes desas fosas, polo que tampouco fan constar o seu destino ou a contracción 

do espazo empregado a fosa común.  

 

A investigación sobre ambos materiais de estudo non acababa de ser concluínte debido a 

que as lóxicas que presentaban non podían ser identificadas sobre o terreo: non existían 

vestixios de numeración das fosas; non se obtiveron referencias ao traslado de restos; os 

encargados do cemiterio e enterradores cos que se puido conversar non eran concluíntes 

ao respecto, nin facían constar o achado de cadáveres cando interviñeran noutro sentido 

sobre a zona de fosa común. Ademais, tíñase en conta a memoria oral da vila, que 

referenciaba que os restos dos asasinados se atopaban na zona de fosa aínda conservada, 

a carón do monólito-homenaxe ao seu recordo. 

Unha vez sobre o terreo, realizáronse outras comprobación documentais co fin de acadar 

o coñecemento sobre o funcionamento do espazo. As anotacións no libro de fosas de 

traslados a fosas de pago foron certificadas coa documentación que recolle a data de 

adquisición e inhumación de corpos nestas últimas, confirmando que a utilidade do libro 

de fosas e a veracidade dos datos que contén, aínda que para chegar a este estadio foi de 

moita utilidade o inicio da actuación sobre a fosa xa que, en certa medida, foi o que deu 

comezo a unha mellor comprensión espacial de todo o funcionamento dos enterramentos 

en fosa común do cemiterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



Documentación das vítimas 

 

Os nomes das persoas que buscamos viñan dados pola investigación previa do Faiado da 

Memoria, que xa se encargara de documentar quen se atopaba na fosa común. Á carón do 

muro do cemiterio atópase un panel que fai referencia aos nomes de 19 persoas, das cales 

18 permanecen na fosa. Polo tanto, coñecidos os datos, a documentación das vítimas 

pasaba pola súa busca na base de Nomes e Voces para proceder á elaboración das fichas 

persoais -anexadas a continuación-, nas que se referencian os datos que dispoñemos de 

cada una delas. Hai que ter en conta, sen embargo, que dúas das vítimas non teñen rexistro 

en Nomes e Voces. 

Como se pode apreciar nestas fichas, a información dispoñible, así como as fontes da que 

foi extraída, é dispersa para as diferentes persoas que manexamos. Aínda que algunhas 

delas contan con rexistro no rexistro de defuncións, nos que se fai máis ou menos explícito 

a forma na que foron asasinadas, o certo é que este non sempre é o medio para coñecer o 

suceso. Noutros casos as referencias en forma de fonte veñen dadas polas entrevistas 

realizadas nas que se menciona ás vítimas, ou polas referencias a causas militares nas que 

foron encartados e encartadas. 

No caso das entrevistas, o equipo designado para o seu baleirado proporcionará a 

información para obter un perfil máis completo de cada un dos nomes cos que traballamos 

alén da información recollida de por si en Nomes e Voces. Ao equipo de traballo fóronlle 

facilitados os diferentes nomes e as entrevistas nas que se fai referencia a eles, así como, 

no sentido inverso, as diferentes entrevistas e os nomes que aparecen referenciados nelas, 

para que ter claro en todo momento a información a extraer e clasificar. Unha vez 

analizados estes datos poderase completar unha ficha máis completa e menos esquemática 

da dispoñible agora mesmo de todas as vítimas. 

No caso das causas militares atopamos dificultades para a súa consulta debido á demora 

nos prazos de concesión de permisos e citas por parte do Tribunal Militar Territorial IV 

e do Arquivo Intermedio Militar Noroeste. Aínda así, contamos con algunhas referencias 

incompletas proporcionadas polo Faiado da Memoria en forma de fotografías que nos 

permiten adiantar -algo que se pode deducir tamén polo feito de que a data de apertura 

das causas é posterior á data de falecemento das vítimas-, que a información que referirán 

sobre os falecidos será a certificación da súa morte unha vez sexan implicados nos 

procesos xudiciais. Non cabe descartar, sen embargo, que no seu caso se aporten outros 

datos de diferente índoles sobre esas persoas. 

Finalmente, para a localización das vítimas sobre a fosa empregouse o libro de fosas do 

cemiterio para coñecer cando foron rexistradas e o número de fosa que lle foi asignado, 

que foi o que finalmente nos deu a referencia espacial para deducir, unha vez avanzada a 

intervención, deducir que teriamos posibilidade de atopar a dúas delas. 

 

 

 



Josefa Barreiro González 

 

Datos  

 

Natural de   Trabanca Badiña, Vilagarcía de Arousa 

Veciña de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    26 

Profesión   Labrega 

Filiación/s   CNT 

Data de morte  19 de marzo de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Detida o 17 de marzo. Torturada e fusilada por agochar na súa casa 

a Urbano Tarrío Montero. Os fillos exiliáronse en Francia 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  Pereira, Dionísio e Fernández, Eliseo, “Unha achega á represión 

franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, en Unión Libre, 

nº 11 (2006), pp. 75-87 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2137, 2145, 2405, 2409, 2412, 2413, 

2415, 2420, 2424 e 2426 

Rexistro defuncións  Si.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Aragunde Alfonsín 

 

Datos  

 

Natural de   Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    - 

Profesión   - 

Filiación/s   - 

Data de morte  19 de marzo de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Detido e asasinado xunto a outros dous homes agochados no faiado 

da súa casa 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  - 

Bibliografía  - 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2137, 2411 

Rexistro defuncións  Non 

 

 

  



Matías Bouzada Torrado 

 

Datos  

 

Natural de   Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    31 

Profesión   Carpinteiro 

Filiación/s   CNT 

Data de morte  -  

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa, cuartel da Falanxe 

Resumo  Torturado no cuartel da Falanxe de Vilagarcía e asasinado ao non 

querer revelar o paradoiro do seu irmán, Manuel. O cadáver 

aparece nunha cuneta de Catoira 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  Pereira, Dionísio e Fernández, Eliseo, “A represión contra o 

Movemento Libertario na Galiza durante a Guera Civil e a 

posguerra”, en V.V.A.A., A represión franquista en Galicia. Actas 

do Congreso da Memoria, Narón, Asociación Cultural Memoria 

Histórica Democrática, 2005, pp. 399-425 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2416 

Rexistro defuncións  Non 

  



Rodrigo Berruete Alejandre, “o Xitano” 

 

Datos  

 

Natural de   Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    34 

Profesión   Xornaleiro 

Filiación/s   CNT 

Data de morte  16 de febreiro de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Inscrito no rexistro de defunción como falecido en “acción de 

guerra coa forza pública” 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  Pereira, Dionísio e Fernández, Eliseo, “A represión contra o 

Movemento Libertario na Galiza durante a Guera Civil e a 

posguerra”, en V.V.A.A., A represión franquista en Galicia. Actas 

do Congreso da Memoria, Narón, Asociación Cultural Memoria 

Histórica Democrática, 2005, pp. 399-425 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2156, 2166, 2405, 2406, 2409, 2412, 

2415, 24126, 2418, 2421, 2422, 2426, 2427, 2428, 2432 

Rexistro defuncións  Si 

 

  



Luís Castro lojo 

 

Datos  

 

Natural de   Illa de Arousa 

Veciño de   Illa de Arousa 

Idade    25 

Profesión   Mariñeiro 

Filiación/s   UGT 

Data de morte  9 de xaneiro de 1937 

Lugar de morte  Vilanova de Arousa 

Resumo  Tras ser detido pasa por varias prisións, ata rexistrarse a súa morte 

nun traslado 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 790/36, 836/36, 259/38 

Bibliografía  Amoedo López, Gonzalo e Gil Moure, Roberto, Episodios de 

terror durante a guerra civil na provincia de Pontevedra. A illa de 

San Simón, Vigo, Xerais, 2006, p. 323 

Entrevistas  - 

Rexistro defuncións  Si 

  



Manuel Díaz Hermo, “o Covas” 

 

Datos  

 

Natural de   Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    27 

Profesión   Xornaleiro 

Filiación/s   - 

Data de morte  13 de febreiro de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Inscrito no rexistro de defunción como falecido por “ferida de arma 

de fogo en acción de guerra” nun enfrontamento coa Garda civil 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37, 259/38 

Bibliografía  - 

Entrevistas  - 

Rexistro defuncións  Si 

  



Pilar Fernández Seijo, “a Montañesa” 

 

Datos  

 

Natural de   Vilagarcía de Arousa 

Veciña de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    41 

Profesión   Obreira 

Filiación/s   CNT 

Data de morte  16 de febreiro de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Falecida nun monte de Vilagarcía despois de que a garda cívica 

incendiase a casa na que se agochaba xunto a outras persoas 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  Pereira, Dionísio e Fernández, Eliseo, “Unha achega á represión 

franquista contra as mulleres libertarias na Galiza”, en Unión Libre, 

nº 11 (2006), pp. 75-87 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2137, 2156, 1415, 2416, 2421, 2426 

Rexistro defuncións  Si 

  



Eduardo Ferreirós Boullosa 

 

Datos  

 

Natural de   Carril, Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    32 

Profesión   Estibador 

Filiación/s   Sindicato de estibadores de Carril (sen máis referencia) 

Data de morte  22 de agosto de 1936 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Morte rexistrada na Capela de San Antoniño por disparo 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 610/36 

Bibliografía  - 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2133, 2404, 2407, 2424 

Rexistro defuncións  Si 

  



Avelino Fuentes García 

 

Datos  

 

Natural de   Vilanova de Arousa 

Veciño de   Illa de Arousa 

Idade    45 

Profesión   - 

Filiación/s   - 

Data de morte  - 

Lugar de morte  - 

Resumo  Foi declarado en rebeldía en causa militar 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 836/36 

Bibliografía  - 

Entrevistas  - 

Rexistro defuncións  - 

  



Amador Gómez Agustiño 

 

Datos  

 

Natural de   Portugal 

Veciño de   Porráns, Barro 

Idade    32 

Profesión   Chofer 

Filiación/s   - 

Data de morte  27 de outubro de 1936 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Morte rexistrada na Capela de San Antoniño por disparo 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  - 

Bibliografía  - 

Entrevistas  - 

Rexistro defuncións  Si 

  



Luís Iglesias Galáns 

 

Datos  

 

Natural de   Cornazo, Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    32 

Profesión   - 

Filiación/s   - 

Data de morte  - 

Lugar de morte  Pontevedra 

Resumo  Asasinado por orde da autoridade militar 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 488/37 

Bibliografía  - 

Entrevistas  - 

Rexistro defuncións  Non 

  



Inocencio Lamas Bugallo 

 

Datos  

 

Natural de   Rubiáns, Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    43 

Profesión   Labrego 

Filiación/s    

Data de morte  23 de agosto de 1936 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Aparición do cadáver no monte Soloveira tras ser disparado 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  - 

Bibliografía  - 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2411 

Rexistro defuncións  Si 

 

  



Antonio Sayanes González 

 

Datos  

 

Natural de   Sárdoma, Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vigo 

Idade    33 

Profesión   Fogoneiro 

Filiación/s   CNT 

Data de morte  13 de marzo de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Inscrito no rexistro de defunción como falecido nun “encontro coa 

forza pública” 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 76/36, 288/37 

Bibliografía  Pereira, Dionísio e Fernández, Eliseo, “A represión contra o 

Movemento Libertario na Galiza durante a Guera Civil e a 

posguerra”, en V.V.A.A., A represión franquista en Galicia. Actas 

do Congreso da Memoria, Narón, Asociación Cultural Memoria 

Histórica Democrática, 2005, pp. 399-425 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2137, 2156, 2428 

Rexistro defuncións  Si 

  



Urbano Tarrío Montero 

 

Datos  

 

Natural de   Rubiáns, Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    26 

Profesión   Xornaleiro 

Filiación/s   - 

Data de morte  16 de febreiro de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Inscrito no rexistro de defunción como falecido en “acción de 

guerra” 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  - 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2137 

Rexistro defuncións  Si 

  



Luís Vilas Barreiro 

 

Datos  

 

Natural de   - 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    23 

Profesión   Xornaleiro 

Filiación/s   - 

Data de morte  11 de novembro de 1938 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Inscrito no rexistro de defunción como falecido por “hemorraxia” 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  Pereira, Dionísio e Fernández, Eliseo, “A represión contra o 

Movemento Libertario na Galiza durante a Guera Civil e a 

posguerra”, en V.V.A.A., A represión franquista en Galicia. Actas 

do Congreso da Memoria, Narón, Asociación Cultural Memoria 

Histórica Democrática, 2005, pp. 399-425 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2415, 2422 

Rexistro defuncións  Si 

  



Manuel Limeres Ordóñez 

 

Datos  

 

Natural de   Vilagarcía de Arousa 

Veciño de   Vilagarcía de Arousa 

Idade    29 

Profesión   Xornaleiro 

Filiación/s   - 

Data de morte  16 de febreiro de 1937 

Lugar de morte  Vilagarcía de Arousa 

Resumo  Inscrito no rexistro de defunción como falecido en “acción de 

guerra coa forza pública” 

 

Fontes relacionadas 

 

Causa militar  Nº 288/37 

Bibliografía  - 

Entrevistas  Fondo Nomes e Voces. Nº 2137, 2145, 2156, 2412, 2426, 2432 

Rexistro defuncións  Si 

 


