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Despois das execucións dos cinco republicanos guardeses sacados por militares e falanxistas
do antigo colexio dos xesuítas en O Pasaxe de Camposancos que foron  executados o 9 de
agosto  de 1936 por  orden do
capitán da garda civil  Joaquín
Teresa Pomares e do tte.  de
carabineiros  Salvador
Buhigas Novo con un pelotón
de  soldados  e  falanxistas,
foron  postos  a  disposición  da
garda  civil  no  peirao  de  O
Pasaxe,  ó  cabo  de  catorce
días, dous mozos de Ponte do
Porto  (Camariñas)  que
escaparan nunha embarcación
de  Muxía  a  Portugal  xunto  a
outro amigo.

Foron detidos en Portugal pola
PVDE portuguesa e levados en
barca  desde  Caminha  ao
peirao   de  O  Pasaxe  onde
operaba  unha  Aduana  oficial  con  un  posto  de  carabineiros  de  fronteiras,  que  controlaban
entradas e  saídas de  persoas  e  mercadorías  das barcas de  pasaxeiros  de Caminha  e  O

Pasaxe.  Meses  máis
tarde  sería  pechada  a
fronteira.  

O  posto  de  carabineiros
de costas e fronteiras fora
creado  en  1912  con  un
cabo  e  dous  gardas.  En
1936 había unha sección
ao mando do Cabo Vega,
máis  dous  policías  de
aduanas,  e  en  setembro
de 1936 estaba mandada
polo  sarxento  Miguel
Torrón  Fernández,
ademais  de  comandante
militar da praza. En 1944
a  garda  civil  abriría  un
cuartel  en O Pasaxe que
se pechou en 1968.

O cuartel da Garda Civil estaba na rúa Colón de A Guarda, sendo seu comandante o sarxento,
Antonio Barroso Onrubia. O corpo interveu na recepción dos presos entregados pola PVDE
portuguesa.

Pero vaiamos ao que nos interesa. O 23 de setembro de 1936, foi paseado, Andrés Celestino
Balsas Vello (ou Bello) “Andrés da Chuca” , de 24 anos, fillo de Manuel Balsas  e Luzdivina
Vello, do barrio do Outeiro en Ponte do Porto-Camariñas (A Coruña).

Antigo Ponte do Porto (Camariñas)

O Pasaxe de Camposancos. O fondo a dereita os barracóns do posto de
carabineiros e da  Aduana



Secretario do Sindicato de Oficios Varios de Ponte do
Porto. Como indica o Capítulo V. Art.21 “Este Sindicato
estará  adherido  a  la  Confederación  Regional  Galaica
(CRG) y CNT (Confederación Nacional del Trabajo) con
sede en Ponte do Porto” 

Xulgado en A Coruña o 22 de decembro de 1936 por
“rebelión ” foi declarado en  rebeldía. Fuxido a Portugal
nunha embarcación de Muxía xunto a Ramón Carballo
Tajes e Manuel Carracedo Balsa, Andrés foi entregado
en O Pasaxe de Camposancos pola  PVDE (Policía de
Vixilancia  e  Defesa  do  Estado  que  funcionou  desde
1933  a  1945),  e  non  á  PIDE,  como figura  en  algúns
artigos publicados. Tampouco foron entregados en Tui
senón  na  Aduana  de  O  Pasaxe  de  Camposancos,
procedentes de Caminha. A PIDE foi creada en 1945. 

Entregado  a  militares  e  falanxistas  no  peirao  de  O
Pasaxe de Camposancos, o pasar por Paraños-Sestás
foi executado. Entre os executores estaba un industrial

do sector do metal de A Guarda. Oficialmente, no Rexistro Civil, figura  “muerto a consecuencia
de  choque con fuerza armada a las 15 horas en las  inmediaciones del cementerio de esta
Villa”  (a  “forza  armada”  eran falanxistas  e  gardas civís).  Noutros  lugares  relacionados ca
represión figura co nome de Andrés Balsas Vello. (Folio 117 do rexistro Civil de A Guarda)

O 23 de setembro de 1936,
foi  paseado  Manuel
Carracedo  Balsas,  de  22
anos,  natural  de  Ponte  do
Porto  (Camariñas  -  A
Coruña),  responsable  do
Sindicato de Oficios Varios
da UGT de Ponte do Porto
e  curmán  de  Andrés  C.
Balsas. 

Fuxido  a  Portugal  xunto  a
Andrés Celestino  Balsas
Vello e  Ramón  Carballo
Tajes,  foi  xulgado  en  A
Coruña o 22 de decembro
de  1936  por  “rebelión  ” e
declarado  en  rebeldía.
Manuel  Carracedo  foi
entregado no peirao de  O
Pasaxe  de  Camposancos
pola  PVDE (Policía  de
Vixilancia  e  Defesa  do
Estado)  á garda civil e a varios membros da Falanxe local que os executaron en Paraños -
Sestas, naturalmente sen xuízo nin garantías procesais de ningunha clase. Entre os falanxistas
estaba un industrial do metal de A Guarda.  

"A Chuca"

Andrés Balsas Vello (a dereita), no centro un irmán de Andrés é a
esquerda seu curmán, Manuel Carracedo



Asentada  súa  morte  no  Rexistro  Civil  de  A  Guarda  no  día  seguinte,  figura  “muerto  a
consecuencia  de  choque  con  fuerza  armada  a  las  15  horas  en  las  inmediaciones  del
cementerio de esta Villa” (que era o texto que debían escribir os encargados dos rexistros civís
por orden dos militares).

Ramón Carballo  Tajes,  viaxante de comercio,
non foi entregado en O Pasaxe de Campoancos
por   cortarse  as  veas  na  prisión.   Unha  vez
restablecido foi trasladado desde Tui á prisión de
Corcubión e máis tarde a de  A Coruña onde foi
xulgado por “rebelión” o 24 de febreiro de 1957 e
foi sentenciado a pena de morte xunto a Andrés
García  Ferreiro.  Foron  executados  o  15  de
marzo de 1937  en Punta Herminia.

O día  24 de setembro de 1936,  foi   paseado,
Antonio  Baz  Domínguez  “Mariana”,  de 38
anos, natural  de  A  Guarda,  veciño  de  Estás
(Tomiño),  electricista,  casado  con  Gloria
Rodríguez González de A Guarda. Membro da
familia dos Pildiricos.

Tirado da prisión de Tui pola “Escuadra del
Amanecer “ da Falanxe  e sendo executado,
o  seu  cadáver  quedou  tirado  no  Pinal  do
Foxo –Xinzo (Ponteareas)
 
En “Nomes e voces” figura como  Antonio Baz Rodríguez.  Deixou sete fillos:  Antonio, Mª
Gloria, José Benito, Josefina,  Ernesto,  Avelino Li e Amador Baz Rodríguez. Antonio era
irmán de María Baz Domínguez (viúva de Antonio Domínguez Pacheco).
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