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O pasado 18 de  novembro de 2002  a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica
do  Campo  de  Concentración  de  Camposancos  e  Fosa  Común  de  Sestas  procedeu  a
inauguración dun monumento a memoria  do prisioneiro Cleominio Muñiz Lorenzo de 18 anos
e outros seis compañeiros de infortunio.

Tiñamos  coñecemento  de  que  persoas
anónimas   prepararan  unha  pequena
tumba  no  lugar  onde  fora  enterrado
Cleominio  e  que  mulleres  tamén
anónimas  durante  85  anos  lle  puxeron
flores.

Pois  ben,  no  día  da  inauguración  do
monumento construído gratuitamente por
Daniel  Pazó  Piedra de  Nigrán,  varias
persoas  asistentes  ao  acto  nos
comentaron  que  Cándido  Martínez
Martinelli de profesión albanel, foi quen
construíu a pequena tumba e colocou a
base ca cruz por encargo da familia de
Cleominio  que  se  habían  desprazado
desde Avilés a Camposancos..

Fotografía de Cándido Martínez Martinelli  e Josefa Vicente Martínez

Tumba feita por Cándido Martínez nova tumba inaugurada o 18/11/22



Cándido era un dos once fillos que tiveron,  Benito Martínez Domínguez é  Dirse Martinelli
WIT (ou GINT,no Rexistro civil figura WIT), era natural de Ferrara –Italia, pero se coñeceron no
Brasil,  casados o 20 de outubro de 1901 en Camposancos. Os demais fillos foron, Cándida,
Benito, José, Agustín, María, Filomena, Ermelindo. Manuela, Andrés e Antonio Martínez
Martinelli.

Cándido Martínez Martinelli estaba casado con Josefa  Vicente Martínez que foi testemuña
de que o cadáver de Cleominio foi transportado desde  A Pasaxe nun carro de man e deixado
no cemiterio para ser enterrado no día seguinte, levándolle unha saba para cubrir o corpo.

Josefa lle levaba a comida ao rapaz, día si día no, sendo unha das mulleres anónimas que
levaba flores o igual que seguen facendo súas netas.

A  irmán  de  Cándido,  Manuela,  nada  en  1916,   traballaba  en
Serrerías del Miño S.A. na Pasaxe de Camposancos, en 1938 o
saír da fábrica viu que os presos botaban papeis polas ventás
onde estaban recluídos, recolleu algún lendo que ofrecían axuda
de súas familias aos prisioneiros galegos que estaban na prisión
de Nanclares de la Oca (Alava) se pola contra outras familias de
Camposancos facían o mesmo con eles.

Manuela casou en 1940 con Agustín Carrero Carrero, nado en
Camposancos en 1907, tamén foi perseguido  por antecedentes
políticos  republicanos.  Seu  irmán  Serafín  Carrero  Carrero,
obrigado a  servir  na  Mariña  de  Guerra  franquista  faleceu nun
buque de guerra, posiblemente no Baleares, pero a familia nunca
recibiu ningunha comunicación ao respecto.

Familia Martínez Martinelli. O rapaz sentado a esquerda é Ermelindo Martínez Martinelli

Manuela Martínez Martinelli  



Manuela tiña a seu irmán Ermelindo na prisión de Nanclares de la
Oca desde o 18 de xuño de 1939, trasladado despois a prisión de
Vitoria, comezando axudar como lavandeira, recadeira, entrega de
cartas, etc,  sendo un dos que axudou foi  a  Daniel Abroyade de
Vitoria, de profesión barbeiro do que non  temos mais datos

Ermelindo Martínez Martinelli foi detido  en agosto de 1936, levado
a prisión de Tui ata que o 23 de novembro de 1936 se celebrou o
Consello de Guerra en Vigo Causa 994/1936, acusado de “rebelión
militar” e sentenciado a 16 anos de reclusión, saíndo en liberdade
condicional o 1 de setembro de 1940.

Outro irmán de Cándido,  Antonio Martínez Martinelli  “O Rubio” ,
nado  en  Camposancos  o  1  de  abril  de  1918,  con  18  anos  foi
obrigado a combater no exército  franquista “por imperativo legal”,
sendo declarado o 9 de xaneiro de 1939 “Caballero Mutilado por la
Patria”.

Posto en contacto con unha filla,  María Pura Martínez Freiría (a
quen seu pai cambiou o nome por Rosa, “Yoya”),  que vive en Tui
me  refire  que  seu  pai  casou  en  Tui  con  Purificación  Freiría
Fernández, nada en Tui o 7 de xullo de 1917, tendo os seguintes
fillos, María de los Ángeles, Consuelo, María Pura, Antonio e Luís
Martínez Freiría.

Tamén que seu pai foi acusado de levar a bandeira do Federación
Obreira  -CNT  na  gran  manifestación  do  18  de  xullo  de  1936.
Estando  a  traballar  na  vivenda  de  D.  Ermelindo,  un  rapaz
camposino chegado en bicicleta lle avisa que os falanxistas o van
deter por  haber levado unha bandeira da CNT, presentándose no
cuartel da garda civil por si acaso..

Estivo de porteiro no campo de concentración e logo de axudante
na cociña  (investiguei que era na zoa exclusiva dos xesuítas, onde

chegaron  estar  ata  oitenta,  porque  dentro  do  campo  soamente  podían  estar  militares  e
falanxistas)  

Pouca semanas despois foi obrigado a ingresar no exército e sen haber feito instrución foi
destinado as cociñas de campaña no fronte de Tineo (Asturias), como a carne viña enlatada,
se sobraba algunha lata con algo de carne a entregaban a rapaces que acudían a pedir. Tineo
foi tomado polas tropas rebeldes o 25 de agosto de 1936.

Cando os combates se intensificaron obrigaron a Antonio a coller  un fusil  sen ensinarlle o
manexo, polo que sen  o seguro posto ten unha caída contra unha pedra explotando o fusil
esnaquizándolle  media  man,  pasa  ao  Hospital  Militar  de  A  Coruña,  o  día  da  Vitoria   os
enfermos que podían camiñar foron obrigados a ir en autobuses, negándose “O Rubio” a levar
bandeira algunha. Unha vez “Caballero Mutilado por la Patria”  e vivindo en Tui negouse a ser
porteiro do Banco Pastor, “porque foran os que axudaran a Franco economicamente” sendo
nomeado Garda Urbano (Policía Municipal) de Tui, con una salario nos anos  corenta de 2.000
pesetas ano. 

Antonio Martínez Martinelli “O Rubio”

Antonio Martínez Martinelli   “O
Rubio” foto cedida por Rosa Martínez

Freiría "Yoya"



Outras das mulleres camposinas que axudaron a prisioneiros no campo de Concentración e
que tamén levaban flores a Cleominio foron  Idelina Ferreira Álvarez de A Granxa, nada en
1906  en  Portugal,  casada  con  Manuel  Pereira  Silva;  Eladia  Loureiro  Vega, casada  con
Francisco Portela Lorenzo (O Palomar);  Avelina Vázquez, unha das lavandeiras que casaría
con un prisioneiro Fausto Rodríguez García  (O Palomar). 

Matilde  García  García (A  Granxa)  evanxelista  (protestante  lle  dicían)  que  acudía  con
frecuencia a tumba de Cleominio e recitaba pasaxes da Biblia,  pertencía a unha familia moi
unida e preparada socialmente na Pasaxe de Camposancos, eran súas irmáns, Pilar, Carmen,
Raquel, Esther e Sara. Me refería un camposino que despois da visita cantaba baixiño as
primeiras  estrofas  da Internacional     “Arriba,  parias  de la  Tierra.  En pié,  famélica  legión.
Atruena la razón en marcha. Es el fin de la opresión”  

A  tía  Matilde como  era  coñecida  en  Camposancos  non
podía  ver  ao  párroco  Serafín  Sueiro  Sueiro  porque  nuns
anos donde a pobreza era moi grande, cobraba 10 ou 25
pesetas  por  botar  responsos  nas  tumbas  “importándolle
mais  recadar  cartos  que  o  sufrimento  das  familias  con
prisioneiros ou mortos pola barbarie”  lle dicía ela cando o
atopaba no cemiterio.

Outra das mulleres   que atenderon a prisioneiros e levaba
flores a Cleominio foi  Blanca Carrero Veiga,  casada con
Agustín  Moreira  Portela  (tivo  que  pagara  as  “caixas  de
pobre” e seus obreiros cavar a Fosa común de Sestas por
orden do Tribunal Militar Permanente Nº 1, onde están os 49
executados). 

Idelina Ferreira PortelaEladia Loureiro Vega

Matilde García García



Blanca  e  Agustín  tiveron  que  sufrir  a  perda  de  Basilio
Carrero Lorenzo,  pai  de Blanca,  presidente  da Entidade
Local  Menor  de  Camposancos,  acusado  de  “rebelión
militar”, detido xunto a outros trece republicanos guardeses
e  levado  a  prisión  do cuartel  de  Santo  Domingo en  Tui.
Xulgado en Consello de Guerra en Vigo o 23 de novembro
de  1936,  Causa  Nº  994/36,  sentenciado  a  “reclusión
perpetua”,  “debiendo  abonar  los  condenados  (14)
mancomunada  y  solidariamente  un  millón  de  pesetas”.
Interno na Colonia Penitenciaria de San Simón (Redondela)
falece  o 31 de xullo de 1939 a consecuencia de  “nefritis
aguda”.

Grazas polas informacións para poder saír a luz pública a
verdadeira  historia  de  Cleominio  a  José  Benito  Martínez
Vicente; Cándida Martínez Vicente que vive en Girona, fillos
de Cándido e Josefa; Iris Carrero Martínez por fotografías; a
neta de Matilde Elsa Rocha García e seu esposo Ricardo

Portela  Vilas;  Mario  Baró  Pereira,  neto  de Idelina;  Eladia  Portela,  filla  de  Valentín  Portela
Loureiro e neta de Eladia; Dolores Portela González, filla de Juan Portela Loureiro e neta de
Eladia ; as netas de Cándido e Josefa,  Fefa e Cecilia.
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Blanca Carrero Veiga


