
Historia do Campo de Concentración de
Camposancos

O 20 de xullo  de 1936, Franco pediulle aos xenerais que debían organizar
campos de concentración para recibir, controlar e clasificar aos miles de presos
republicanos que  os exércitos nacionais tiñan no seu poder.

En  xullo  de  1937  foi  nomeada   a  “Inspección  General  de  los  Campos  de
Concentración  de  Prisioneros”  (ICCP)  que  coordinaría  os  múltiples  campos
habilitados en conventos, mosteiros, prazas de touros, estadios de deportes,
colexios,  institutos,  fábricas  de  salgadura  e  conservas,  etc,  etc,  polos  que
pasaron preto de 200.000 presos.

Un destes campos foi o de Camposancos, no barrio de O Pasaxe, municipio de
A Guarda, instalado en agosto de 1937 no antigo colexio Apóstol Santiago dos
P.P. Xesuítas. A vixilancia estaba a cargo dun destacamento do 7º Batallón do
Rexemento de Infantería Mérida Nº 35 de base en Vigo é  de falanxistas de A
Guarda e O Rosal.

Os  primeiros  presos
chegaron  o  28  de  outubro
de  1937,   desembarcados
en  Baiona  do  mercante
prisión  “Arichachu”,
procedente  do  porto  de
Ribadeo.  O  alcalde  de
Baiona  naquelas  datas,
Herminio  Ramos González,
indica  que  foran  3.167
presos  e  140  mulleres,
acompañadas  de  fillos

menores de idade; o xesuíta Evaristo Rivera da as cifras de 3.000 presos e 180
mulleres;  e o Tte. de Estado Maior do exército republicano, Avelino Fernández
Cabricano,  que chegara ese 28 de outubro, dixo que “serían entre 1000 y 2000
los prisioneros desembarcados del Arichachu”

Indicar que o movemento de presos ingresados e
presos  embarcados  para  outros  lugares  foi
constante.  Por  exemplo,  entre  novembro  e
decembro de  1937 embarcaron en  Baiona  1.702
presos con destino a prisións de Bilbao e Santoña
(El  Dueso),  embarcando  tamén  60  mulleres  e
algúns nenos.

En  maio  de  1938  a  Inspección  de  Campos  de
Prisioneros calculou oficialmente que a capacidade
do campo era de 868 homes, cando na realidade
eran 1.066 homes.  



O Censo de presos que temos no noso poder é de 4.665 (como moitas follas
do  censo  se  estragaron,  calculamos  que  pasarían  polo  campo  de
concentración 5.000 presos mínimo).

Co  obxectivo  de  non  ter  que  desprazar  presos  para  ser  xulgados  noutras
localidades, en maio de 1938 chega ao campo o Tribunal Militar Permanente
Nº 1 de Xixón para levar a cabo os Consellos de Guerra Sumarísimos do que
escribiremos outro día. O campo foi pechado a finais de 1941.

José A. Uris Guisantes 


