


O 3 de setembro, o alumnado de 5º e 6º de E. Primaria do CEIP de Arzúa fixo unha saída di-

dáctica a Viveiro. 

Noela, a nosa guía, explicounos que Viveiro é unha cidade medieval. Desta época conserva 

a ponte que se ve na fotografía, restos da muralla e tres portas.  

Foi unha cidade comercial. Viñan moitos barcos de moitos lugares de Europa con mercan-

cías que descargaban neste porto. 



Viveiro sufriu un incendio no s. XVI e a vila tivo que ser reconstruída. O rei Carlos V per-

dooulles os impostos aos seus habitantes durante un ou dous anos para que puideran fa-

cer de novo as súas casas. Das seis portas que tiña Viveiro só quedan tres: a Porta de Car-

los V, que se ve nesta foto (s. XVI), a Porta da Vila (s. XIII) e a Porta do Balado (s. XIII). 

Tamén conserva algúns pazos urbanos.   



Adentrámonos no casco histórico de Viveiro para ver 

a Praza da Fontenova, onde está a tenda  da Cerámi-

ca Regal (propia desta zona).  

En Viveiro o casco histórico é peatonal e as rúas 

suben desde o mar cara a montaña. 



Chegamos ata a Porta da Vila, entrada ao camiño 

real, hoxe camiño vello. Nun dos laterais pode ver-

se unha inscrición do ano 1218.  

Esta porta ten un retablo do Cristo do amparo para 

dar a bendición aos transeúntes.  Na Porta de Car-

los  V está o retablo de San Roque, un dos patróns 

da vila. Enriba desta porta está construída unha 

casa. 



Entramos na igrexa do convento das monxas de clausura concepcionistas. Esta é unha 

igrexa moi especial porque conta cunha separación entre a zona das irmás e a do resto 

dos fieis. Dentro atopamos dúas imaxes impresionantes: a da Virxe do Camiño da Luz e a 

do Cristo coa cruz a costas.  



Ao lado da Igrexa das Concepcionistas está a Gruta de Lourdes, recreación feita na 

vila de Viveiro no ano 1925. Podemos ver colgados ao seu redor os “ex votos”, 

imaxes de cera que deixan os fieis na procura dunha curación.  



Praza da Igrexa de Santa 

María, do s. XII; a máis an-

tiga de Viveiro.  

Aquí ponse en Nadal un 

“belén a tamaño natural” 

con figuras articuladas.  

Dentro da Igrexa de Santa María hai 

un retablo, pero non se sabe a que 

porta da vila correspondía.  



 

A Porta do Balado é 

a máis pequena . 

Aquí non se conser-

va o retablo. Na par-

te esquerda vense 

restos da muralla 

que rodeaba a vila e 

de vivendas medie-

vais. 

O casco histórico de 

Viveiro é peatonal, 

de pedra. Pero esta 

rúa que conduce á 

Porta do Balado é de 

pedra “toledana”.  



Praza Maior de Viveiro. Aquí atópase a Casa do Concello, a Aula Multiusos e a Antiga 

Casa Consistorial, que hoxe é a Biblioteca Municipal.  

Nun lateral da praza vese a escultura de Nicomedes Pastor Díaz, escritor e político da vi-

la. Esta praza comunica coa Porta de Carlos V. 



Igrexa de San Francisco. Esta igrexa é de estilo neogótico. No seu lateral hai un 

claustro do s. XVIII que ten unha exposición permanente con imaxes da Semana 

Santa. Entre elas puidemos ver as imaxes articuladas do s. XV que sacan todos os 

anos nas procesións.  



Despois de case unha hora visitando o casco histórico refrescámonos bebendo un pou-

co de auga na Fonte da Area. O seu nome débese a que antigamente a area chegaba 

ata aquí. Iso dános unha idea de todo o terreo que se lle foi gañando ao mar! 



SOUTO DA RETORTA - CHAVÍN 

Neste  bosque atópanse os eucaliptos máis antigos 

de Galicia. Aquí houbo unha fábrica téxtil que fun-

dou José Barro, un empresario mindoniense de prin-

cipios do S. XX. Deu emprego a moitas mulleres, que 

cobraban moitísimos cartos naquela época. Apostou 

tamén pola súa educación. 



José Barro mandou plantar os eucaliptos porque lle di-

xeron que chupaban moita auga e a el asolagábaselle 

todos os anos a fábrica polas crecidas do río Landro.  

Aproveitou tamén a forza da auga para montar unha 

central hidroeléctrica.  

No Souto da Retorta atópase o eucalipto máis vello de 

España, con 67 m de altura e case 11 m de perímetro.  



MIRADOR DE SAN ROQUE 

E, como di a canción: “Catro vellos mariñeiros...imos para Viveiro, xa se ve San Roque…”, 

non podiamos marchar sen ir a este mirador. Desde aquí puidemos observar unhas vistas 

impresionantes do paseo marítimo, a praia de Covas, o porto de Celeiro … 



PUNTA SOCASTRO OU“ FUCIÑO DO PORCO” 

Rematamos a nosa visita neste lugar marabilloso da costa lucense!! 




