
Fosa Común de Sestás

En sesión plenaria celebrada o 15 de xuño de 1938, presidida polo alcalde Mariano 
Jiménez Hueto,  a Corporación, seguindo as instrucións do Comandante Militar do 
Campo de Concentración para “ejecutar sentencia” , acordou habilitar un lugar entre o 
cemiterio civil e o muro do cemiterio católico. 

Ese lugar foi unha leira particular da que o médico 
da “Junta Municipal de Sanidad”, D. José Álvarez 
Novoa,  emite a súa opinión sobre unha fosa que 
cavaran obreiros do empresario local, Agustín 
Moreira Portela  “[...] la RO de 1º de octubre de 1898 
indica que los sepelios en fosas zanja de dos metros 
de profundidad, dos de longitud y ochenta de 
anchura; y reuniendo dicha fosa zanja lo 
preceptuado, informo a Vd estar dentro de lo que la 
Ley dispone. Dios guarde a Vd. muchos años.La 
Guardia 17 de Junio de 1938.Segundo Año Triunfal”

0 2 de xullo de 1938 foron mortos con metralladora 
contra o muro do cemiterio católico trinta e un 
presos,  e o 20 de xullo de 1938 outros dezaoito 
presos máis. Total corenta e nove republicanos 
asasinados, metidos por orden do Tribunal Militar 
que os sentenciou en “cajas de pobre” que tamén 
tivo que pagar o empresario Agustín Moreira ao 
dono da funeraria Perfecto Sousa.

Na leira particular e contra o muro do cemiterio católico, apareceu unha pintada que 
decía “Aquí repousan o sono eterno 49 republicanos”.

Unha “Comisión Cidadá Pro Fosa Común” promovida en 1984 en Comisións Obreiras do 
Baixo Miño, impulsada con todo o cariño por Juan Noya Gil e Manuel Domínguez 
Pacheco “Taxota” na que se integraron representantes de partidos políticos (agás Alianza 
Popular), mestres, sindicatos, clubs deportivos, artistas da bisbarra do Baixo Miño, 
asociacións, etc., fixo posible conseguir levar a cabo un monumento que permitiu 
dignificar a antiga Fosa Común.

Antes,  a leira  onde está a Fosa Común (endexamais se volveu a sementar nada por 
desexo dos donos) foi mercada pola familia Noya Domínguez coa finalidade de 
preservala. 

Documento comunicando a execución o 
13/7/1938.

Fotografía da leira e da inscrición de 1978 e 1981. Juan Noya e Manuel Domínguez antes da inauguración 
do Monumento 15/8/1986



E o 15 de agosto de 1986 foi inaugurado o monumento, presidindo o acto Juan Noya Gil 
é o presidente da Comisión Pro Fosa Común, Manuel Domínguez Pacheco “Taxota”, 
contando ca presenza da “Asociación Rosario Acuña de viudas de la guerra civil de 
Asturias”,  deixando por escrito que o mellor lugar onde podían estar os restos dos seus 
esposos, fillos ou irmáns sería ese lugar, para que fose un triste recordo do que pode 
chegar a facer unha barbarie como foi a guerra civil e xa que foran asasinados xuntos, 
xuntos deberán seguir co obxecto de que non se esquecera ese pasado.

Hoxe a Fosa Común de Sestás é un lugar de peregrinación de familiares e persoas 
interesadas nos acontecementos dunha guerra fraticida que sementou moitos mortos 
por cemiterios, montes e cunetas de toda España.
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Manuel Domínguez falando as viúvas da guerra civil asturianas o 15/8/1986


